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udrør 1

SAGA AFFLORES OK BLANKIFLUR, i Gruivdtrxtbi*

med -Oversættelse ved Brynjolf Sivorrasoiy.

Henne Saga, hvis islandske Bearbeidelse nu forste Gang

udgives i Trykken , findes i folgende Haandskrifter:

I, Skindbogen Nr.489, 4to, i Arnæ Magnæi Samling,

testaaende af 58 upaginerede Blade med omtrent 28 Linier

paa hver Side. Dette Haandskrift , der efter al Sand

synlighed ikke er ældre end fra Midten af det 15de Aar-

hundrede, indeholder: 1) Bårdar saga snæfellsåss (Bl. 1-10),

defect i Begyndelsen og Enden, 2) Kirjalax saga (BI. 1 1-26),

hvoraf ligeledes Begyndelsen og Slutningen mangler; des

uden er paa Bl. 25b Skriften næsten ganske udslettet og

BI. 26 bortrevet tet nede ved Kjolen. 3) Slutningen af

saga af Hring ok Tryggva (Bl. 27a). 4) Saga af Flåres

ok Blankiflur (BI. 27b-37a); den er fuldstændig, men

Bl. 29-32 ere meget beskadigede. 5) Saga af Tristram

ok Isodd (BI. 37M2; 52-53; 43-44; 49-50«), fuldstændig,

men Bladene ere blandede mellem hverandre ved Ind

bindingen. 6) Brudstykke af Artuskappa sogur (Bl. 50b-51;

45-48, meget beskadigede; 54-58). Da dette er den eneste

Skindbog, hvori Sagaen haves fuldstændig, er den lagt til

Grund ved nærværende Udgave af den , og betegnes i

Noterne ved M. En umiddelbar Afskrift deraf, der dog

kun omfatter „Saga af Flores ok Blankinfhir" og „Sagan

af Tristram ok Isodd" fra Slutningen af det 18de Aar_

hundrede, af M(arkus) Magnusen, tindes paa det kongelige

1*



4 »AfiA AF FLORRS OK BL ASiKIFLUR.

Bibliothek, Nye Kongel. Saml. Nr. 1745, 4; Den er al

deles uden Værd og er som saadan slet ikke benyttet.

Til M slutter sig ogsaa den Afskrift af nærværende

Saga , som findes i Papirshaaudskriftet Nr. 32 i Rasks

Samling; det er omtrent fra Midten af det 18de Aar-

hundrede og paa flere Steder forvansket og moderniseret;

det er saaledes af meget ringe Værd og derfor kun lidet

brugt ved Textens Udgivelse , undtagen paa de Steder,

hvor den til Grund lagte Membran er beskadiget eller paa

andre Maader ulæselig. Hvor dets Læsemaader ere op

tagne eller anforte, betegnes det i Noterne ved R.

11, Skindbogen Nr. 475" , 4, i Arnæ Magnæi Samling, be-

staaende af 16 upaginerede Blade med omtrent 26 Linier

paa hver Side; den indeholder: 1) Brudstykke af Saga af

Dinnsi hinum mikillåta (Bl. 1-8). 2) Tre Brudstykker

af Saga af Flåres ok Blankifliir (Bl. 9-16); det fSrste,

der bestaaer af 4 (9-12) Blade, indeholder Sagaens Be

gyndelse og gaar omtrent til Midten af 6te Kapitel; det

andet bestaar af 2 (13-14) Blade og omfatter det meste

af 7de og 8de Kapitel; det tredie , der ligeledes bestaar

af 2 (15-16) Blade, indeholder Sagaens 12te og 13de Kapitel.

Disse Brudstykker ere af en fra M temmelig forskjellig

Recension af Sagaen; dog hidrore begge uden Tvivl fra

den samme Kilde , idet Afvigelserne blot træffe Frem

stillingen, ikke væsentlig Indholdet. Haand og Retskrivning

er i den, ligesom i M, reen islandsk, og den er sand

synligvis nedskreven i den forste Halvdeel af det 15de

Aarhundrede. Hvor dens Læsemaader ere optagne eller

anforte , betegnes den i Noterne ved N. Da imidlertid

dens Afvigelser fra det til Grund lagte Haandskrift ere for

betydelige for nogenlunde fuldstændigt at kunne optages

som forskjellige Læsemaader, ere de ovennævnte Brud

stykker trykte bag ved Sagaen, under Navn af: Brot af

sogn af Fleres ok Blankifliir.
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Her fortjene ogsaa at nævnes Brudstykke af et Blad i stor

QvartafFlores ogBIankiflursSaga, der ifolge Norsk Tidsskrift

for Videnskab og Literatur, udgivet af Chr. C. A. Lange, 1, B.

Christiania 1847, S. 38, er indsendt fra Nordfjord 1614

og fundet i det norske Rigsarchiv. Anmelderen, Professor

P. A. Munch, antager det skrevet i det 14de Aarhundrede.

Hvis det paa det ovenciterede Sted aftrykte Stykke deraf

troligen gjengiver Orthographien, maa man være enig med

Anmelderen i , at det er norsk (o: ikke skrevet af en

Islænder, men af en Nordmand) ; derimod synes Sprogets

Reenhed ikke at fortjene at fremhæves, thi Jangade miok

at frir (maaskee en Rettelse eller Conjectur af Anmelderen)

duruord kastalans" og lignende Sætninger vidne ikke om

nogen synderlig Reenhed. Neppe kan man vel heller

hylde det Antagende , „at det islandske Haandskrift", —

det samme som Nyerup nævner i sit Skrift om Moerskabs-

læsning i Middelalderen S. 114 og nu er lagt til Grund

for nærværende Udgave af Sagaen — „dog vel ikke har

afveget fra det norske undtagen i Orthographien". For at

lette Sammenligningen , er det ovennævnte Priivestykke

trykt som Note under Texten paa det tilsvarende Sted,

nemlig vedSlutningen af 16deogBegyndelsen af 17de Kapitel.

Hvad Textens Udgivelse angaaer, da er, som alt be

mærket, M lagt til Grund og noiagtig fulgt, uden forsaavidt

enkelte Steder maatte rettes, eller andre Læsemaader burde

foretrækkes, for hvilke Afvigelser der imidlertid overalt er

gjort Rede i tilfoiede Noter. Retskrivningen er lempet efter

den i ældre og bedre Haandskrifter almindeligt fulgte.

Haandskriftcts Forhold til Udgaven vil oplyses ved en i de

bagved tilfoiede Bemærkninger indfort Oversigt.
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Saga af Flores ok Blankiflur '.

1. Felix hefir konungr heitit i borg peirri2, er Aples

heitir, nog rikr at fé ok lioi; harin var heioinu; hann bau5

iit leioångri ok herskipum ok for til Jakobs lands , at

brenna ok bæla ok herja a kristna menn; en hann var

bar sex vikur meft Ho sitt, ok var eingi så dagr at hann

reio ekki a land upp , brendi borgir, en rænti le ok flutti

til skipa; xxx rasta stéft hvorki borg né kastali; ekki gé'

par hundr né hani gol , svo hofou peir eytt allt ; en bå

vildi konungr heim fara, ok bauft at skipin skyldu oll, ok

kalladi til sin einn jarl3 ok nokkura riddara, bao på her-

klæoast: ok farif upp til vegsins ek sætit pilagri'mum, en

vér munum låta hlaoa skipin a meftan ; peir gerfiu svo,

foru å veginn upp , en så vegr lå yfir fjall eitt ok såu

nior fyrir fjallit å sléttuna , hvar pilagrimar foru å pann

sama veg; ok þegar þeir fundust, réftu njosnarmenn å f)å

ok sigruftust å fieim, pvi at sverft peirra bitu betr en pik-

stafir pilagrimanna. En i' þeirra ferft var einn rSskr riddari,

fri'ftr ok kurteiss; en hann haffti heitit fei-ft sinni til hins

heilaga Jacobs postula, ok hafoi hann meft ser dottur4 sina

olétta, pvi at hon vildi cfna heit bonda sins, þvi hann var

andaftr; hennar faftir vildi heldr deyja meft sæmd, en

gefast i vald iivina sinna; en beir dråpu hann, ok toku

si'oan komina, ok leiddu hana nauftga til skipa; ok er peir

kvomu þar , på gåfu þeir hana kominginum , ok hann sa

fast å hana , ok pottist hann bat ineft sér kenna , at hon

mundi vera géftra manna , ok sagoi at hann skyldi gefa

hana drottningu, er hann kæmi heim, pvi at hon baft mik

gefa sér eina kristna konu , er ek kæmi aptr.

2. Sioan geingu peir å skip ok drégu upp segl sin,

ok sigldu meft mikilli gleoi ok på så peir [eitt Iitit5 land,

') Overskriften mangler baade i M og N; R har: „Sagan

o/F16rcs ok Blantzefliir". — a) i Spania ri'ki, Ulf. B. — 3) j, M. —

4; dotlr, Hf. — ") fra [sitt cigif, A7.
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Sagaen om Flores og Blankiflur.

1. En hedensk Konge, ved Navn Felix, regjerede i

den By , som hedder Aples og besad Gods og Folk i

Overflod; han udbod Leding og Krigsskibe og drog til

Jakobsland, for at brænde, odelægge og hærje det kristne

Land; han opholdt sig der i sex Uger med sine Krigsfolk,

og der forlob ingen Dag, uden at han red op paa Landet,

brændte Byer og slæbte en Mængde Rov tilbage med sig

til sine Skibe; paa en Strækning af tredive Mil fandtes

ikke en By eller Borg , som jo var Sdelagt; der gjoede

ikke en Hund, der galede ikke en Hane, saaledes havde

de odelagt alt. Da Kongen endelig vilde drage hjem og

havde befalet, at alle Skibene skulde holde sig færdige,

lod han en Jarl og nogle Riddere kalde , bad dem tage

deres Rustninger paa : og gaaer op til Veien og angriber

Pilegrime, vi ville imidlertid besorge Skibene ladte; de

adlode og gik op paa Veien, der forte over et Fjeld, hvor

fra de havde Udsigt til Sletten ; her saae de Pillegrime

komme dem imode ; da de stodte sammen , angrebe

Kongens Udsendinge Pillegrimene og vandt Seier , thi

deres Sværd vare skarpere end Pillegrimenes Pigstave.

I deres Fiilge var en tapper Ridder, smuk og hovisk, der

havde lovet at gjore en Reise til den hellige Apostel

Jacob; han havde sin frugtsommelige Datter med, der

vilde opfylde et af hendes afdode Mand gjort Lofte;

hendes Fader vilde heller falde med Ære , end give sig i

Fjendevold; ham dræbte de, men toge Datteren til Fange

og slæbte hende ned til Skibene ; da de kom der , for

ærede de hende til Kongen; han saae vist paa hende, og

troede at kunne mærkej at hun var af god Herkomst: naar

jeg kommer hjem , sagde han , vil jeg forære hende til

Dronningen , thi hun bad mig om en kristen Kvinde til

Foræring, naar jeg kom tilbage.

2. Derpaa gik de ombord, heisede deres Seil og seilede

roe«} megen Glæde; dernæst fik de et lidet Land i Sigte-

.-
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ok sigldu på enn eitt dægr ok nåou landi; komu på skjot-

liga pessi tioindi til Aplesborgar, er konungs sæti var opt-

ast i; fréttu menn nu, at konungr var Iieim kominn ok

hafoi unnit mikinn sigr ; fognuftu peir honum sæmiliga,

sem vert var; ok er konungr var heim kominn, let hann

kalla til sin alla sina menn , ok skipti herfångi peirra i

millum vel ok réttliga; en drottningu gaf hann hina her-

teknu konu. Varft drottning storliga glSft vio pessa gjof

ok bau hana vera sina fylgiskonu, lofaoi drottmng henni

at geyma at kristni sinni, ef henni h'kaoi, gerfti drottning

vel vio hana, fekk konur til at pjona henni; var pessi kona

Læoi frift ok kurteis , ok pvi' var drottmng vel vift hana,

ok sagfti at bon skyldi vel komin meft ser at vera; nam

hon at henni valska tiingu, en drottmng kendi henni aftra;

gerfti pessi kona sér hvern mann at vin ; gjarna pjénani

hon drottmngu sem sinni fru.

3. Einn dag var hon hjå drottmngu i kastala , på

ték hon einn duk ok gyroi sik meft leyniliga; en drottmng

gat at sjå petta ok at hon andvarpafti ok grét sårliga; ok

af pessu pottist drottning vita, at hon var olett ok spuroi

band: nær toktu vio hofn pinni ? en hon sagoi henni

réttan dag; på andvarpafti drottning mæftiliga og sagoi:

pann sama dag tok ek ok vift hofu , sagfti drottning —

ok toldu ' pær på til , nær pær åttu at hvfla , en pat var

pålmsunnudag2. Nu kom at peim degi , ok på foru pær

at hvila; fæddi drottning son, en hin kristna kona dotturl

ok^var båftum bornunnm gefit nafn af peim degi , er pau

voru fædd å; en pålmsunnudagr heitir blomstr i utlondum,

pvi på bera menn blomstr i hondum , en blomi 3 heitir

flur å volsku , ok voru pau4 af pvi kollut blomar; hann

var kalla or Flores, en hon Blankiflur, en pat pyoist , at

hann heiti blomi, en hon hvitablom; vildi konungr f>vi svo

2) saal. N; toluou, M. — 2) saal. rettet; pdlsunnudag, M urigtigt.

— 3) saal. N; blom, som det synes, M. — 4) saal. rettet; ])a,

urigt. M-
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og naaede det efter tolv Timers Seilads; det rygtedes nu

snart til Aples, hvor Kongen pleiede at opholde sig, at han

var kommen hjem og havde vundet en stor Seier; man

modtog ham med Æresbevisninger , som han fortjente.

Efter sin Hjemkomst lod Kongen alle sine Mænd kalde til

sig, og delte Byttet retfærdigen mellem dem ; han forærede

Dronningen den fangne Kvinde; hun blev saare glad over

denne Gave, og tilbod Kvinden at være sin Selskabsdame,

og tillod hende at beholde sin Kristendom, hvis hun onskede

det ; hun behandlede hende godt og gav hende Terner

til Opvartning; da Kvinden baade var smuk og dannet,

var Dronningen god mod hende, og sagde at hun gjerne

havde hende om sig ; hun lærte Vælsk af hende , og

lærte hende til Gjengjeld et andet Sprog; Kvinden gjorde sig

yndet af alle og opvartede gjærne Dronningen som sin Frue.

3. En Dag da hun var paa Slottet hos Dronningen,

tog hun en Dug og svobte den lonligen om sig; Dronningen

mærkede det og saae tillige, at hun sukkede og græd bitter-

ligen; her af sluttede hun, at Kvinden var frugtsommelig,

og spurgte hende om, naar hendes Svangerskab var ind-

traadt; Kvinden angav hende den rette Dag; da sukkede

Dronningen dybt og sagde: den samme Dag vederfores

mig det samme. Nu regnede de efter, naar Fodselstiden

skulde indtræde, og det traf netop Palmesiindag. Da

Tiden nærmede sig, gik de til Ro; Dronningen fodte en

Son, den kristne Kvinde en Datter, og begge Bornene fik

Navn af den Dag, paa hviken de vare fodte; i fremmede

Lande kaldes nemlig Palmesondagen Blomster , hvilket i

det vælske Sprog hedder Flur, thi da bærer man Blomster

i Hænderne; derfor bleve Bornene kaldte Blomster, han

blev nemlig kaldet Flores, hun Blankiflur, hvilket betyder,

at han hed Blomst, men hun Hvidblomst. Grunden til at

Kongen vilde give sin Son dette Navn var den , at den

kristne Kvinde havde fortalt ham , hvorfor de Kristne
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son sinn kalla låta, at hin kristna kona hafoi sagt honum,

af hverju kristnir menn kalla på håtio; pvi at hin kristna

kona var vitr, på let komingr fa henni son sinn til fostrs,

utan pat at ekki vildi hann , at barnit drykki kristinnar

konu brjost, ok fékk bar til aora konu, en annars fæddist

hann upp vio kristindom. Fæddi hon pessi born svo um

iij vetr, at jafnan åtu pau ok drukku ok svåfu bæoi

saman , en ekki vissi hon hvoru hon unni meira. En er

pau voru fimm ' vetra, på syndust pau meiri voxtum en

jafnaldrar peirra , ok fri'oari en flest onnur 2. Ok er 3

konungr så son sinn svo vel vaxin, ok å peim aldri, at

hann måtti hann til bokar setja, pa let hann færa sveininn

til skola ok til pess staoar er Girilldon 4 heitir, eq meist-

arinn hét Geides 5, hinn visasti maftr , er menn vissu på

vera; en sveinninn giét åkafliga ok mælti: Iåt Blankiflur

nema meo mer, sakir pess at ek lær ekki numit né nokk-

urri glefti haldit, ef hon er ekki hjå mer. Ja svarar

konungr: vil ek, son minn , at hon fari ok nemi , fyrir

pinar sakir, at pii leggir pvi meira hug å njæmi* pitt; ok

bauft hann meistara um at kenna peim. Voru pau næm;

pau voru ok storliga lik ok elskuftust mjok , ok ef annat

for nokkut, sagoi pat pegar pvi sem heima var, pat sem frétti.

4. En pegar pau hofou aldr til , på toku pau at

elskast meft mikilli åst; pau nåmu på bok er heitir

Ovideus; hon er ger af åst ok elskuga; potti peim mikil

gleoi ok skemtan at nema, pvi at pau fundu par i åst ok

kærleik , ok å fjorou jafnleingd kunnu pau at tala låti'nu

fyrir hverjum klerk, er vio pau åtti. Jottist konungr mi

vita vinsemd peirra, ok ottaSist hann pegar^ at hann mundi

vilja få hennar sér til konu , pvi at pau voru på vaxin

næsta; geingr konungr mi til drottningar, at taka af henni

') fim , M. — a) aunr , Af.- — 3) UlfSiet efter Gisning* —

4) Gjalldom, R. — 3) Gades, R. — a) saal. tydelig M.
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kaldte denne Fest saaledes. Da den kristne Kvinde var

meget forstandig, overlod Kongen sin Sons Opfostring til

hende, paa det nær, at han ikke vilde have, at en kristen

Kvinde skulde give Barnet Die; det overlod han til en

anden , men iovrigt blev han opdraget i Kristendommen.

I tre Aar opfostrede Kvinden disse Born paa den Maade,

at de baade spiste , drak og sov sammen , uden at hun

vidste, hvilket af dem hun holdt mest af. Da Bornene

vare fem Aar gamle , syntes de storre end deres Jævn

aldrende, og smukkere end de fleste andre. Da Kongen

saae , at hans Son var bleven saa stor og havde opnaaet

den Alder, at han kunde sætte ham til Studeringer, satte

han ham i Skole i den By, som hedder Girilldon, hos en

Mester ved Navn Geides, den lærdeste Mand, man kj endte

paa den Tid. Drengen græd bitterligen og sagde: lad

Blankiflur gaae i Skole med mig, thi jeg kan intet lære

og ingen Glæde nyde, hvis hun ikke er hos mig. Kongen

svarede: for din Skyld, min Son, vil jeg lade hende gaae

med og lære, forat du skal gjore dig desto storre Umage

for din Fremgang; ligeledes gav han Mesteren Ordre til

at undervise dem. De vare meget lige og holdt saare

meget af hinanden ; naar den ene kom noget ud , fortalte

denne strax ved sin Hjemkomst alt hvad den havde bort,

til den som var hjemme.

4. Da de havde opnaaet Modenheds Alderen , be

gyndte de at elske hinanden med megen Kjærlighed; de

læste den Bog , som hedder Ovidius; den handler om

Elskov og Kjærlighed; de havde megen Glæde og For-

noielse deraf, fordi de fandt deri Skildring af Elskov og

Kjærlighed, og efter fire Aars Forlob kunde de tale Latin

med enhver Klerk , de traf sammen med. Kongen , der

nu mærkede deres Venskab, frygtede for, at Flores vilde

tage Blankiflur til ægte, thi den Gang vare de næsten

fuldvoxne; han gik derfor til Dronningen, for at indhente
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råft um betta, og mælti: mjok er ek hugsjukr ok reior,

segir hann, bvi at mer s\'nisf sem son okkarr unni of mikit

Blankiflur, ok ef bu setr ekki råft til þessa, munu vit tyna

honum1; meft hverju? sag&i hon; fyrir bvi, kvaft 2 hann,

at hann ann henni svo mikit, at mer segja svo vinir

minir, at hann man 3 aldri vio hana skilja efta aftra konu

vilja eiga, ok ef svo er, [bå er4 hann fyrirfarinn ok allt

vort kyn; vil ek , segir hann, lata drepa hana, ok leita

syni minuni beirrar konu, er komingborin er5 i allar ættir,

sem hann er, en forfta hann bessu.

5. $å hugfti drottm'ng at [hinu bezta" råfti, er hon så

konung reioan vera, ok at hon mætti frjålsa Blankiflur fra

daufta , ok réft hon konungi raft sem honum likaoi vel:

herra, kvaft hon, vit skulum gæta, at son okkarr lati ekki

æru sina , fyrir åst bå , er hann hefir vio Blankiflur , en

syndist mer at hezt stæfti , at hon væri skilin frå honum,

ok ekki lifi hennar tynt; bå sagfti konungr: sjåum bat

råft bæfti. Sendum son okkarn 7, segir hon, [ til Mustorie8

til nåms ; bar er Sybilja systir min , kona jarlsins , er

bar ræftr fyrir, bvi at hon mun verfta honum fegin; en

begar ek geri henni orft, fyrir hverja sok hann er pångat

sendr, bå mun hon gefa til nokkut råft at sundra åst beirra;

skal meistari segja sik sjukan , ok megi fyrir fiat eigi

kenna honum; ellegar mun Flores gruna , ok varla vilja

fara brott , ncnia Blankiflur fylgi honum; en |)nt skal bo

ekki vera, bvi at ek skal råft fyrir gera, at moftir hennar

skal sjuk låtast, ok skal Blankiflur vera Iijå moftur sinni;

skulu vit bvi \)6 heita honum 9, at hon korai til hans å

1) saal. rettet overeensstemmende med Meningen og N ; hi,

JM urigtigt. — a) ku, M. — 3) ma, M; men det er rimeligviig

en Skrivfeil for ma. — *) fra [Ulf. N. — ") saal. rettet; er se,

feilagtigt M. — 6) fra [saal. IS1; beztu , Af. — 7) saal.

rettet overeensstemmende med Meningen og IV ; hana , feil

agtigt M. — 8) fra [Ulf. overeensstemmende med N, der dog

har Mintorie , medens M senere har den her anforte Form. —
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hendes Raad desangaaende og tiltalede hende saaledes:

jeg er meget vred og bekymret, thi det tykkes mig, at

vor Son holder for meget af Blankiflur , og hvis du ikke

finder paa et Raad , for at forebygge det , vil han være

tabt for os. Hvorledes det? sagde hun. Fordi, sagde

han, at han holder saa meget af Blankiflur, at han, efter

hvad mine Venner fortælle mig , aldrig vil forlade hende

eller gifte sig med nogen anden, og hvis det er Tilfældet,

gaar baade han og hele vor Æt under. Jeg vil derfor

lade hende dræbe , opsoge til min Son en Kone , der

ligesom han er af kongelig Byrd, baade paa Fædrene- og

Modrenesiden , og saaledes frelse ham fra denne Ulykke.

5. Da Dronningen saae at Kongen var vred, tænkte

hun over, hvorledes hun bedst kunde frelse Blankiflurs

Liv, og gav Kongen et Raad, som han syntes godt om:

Herre, sagde hun, vel bor vi passe paa, at vor SSn ikke

mister sin Ære formedelst den Kjærlighed , han nærer til

Blankiflur, men dog forekommer mig det rigtigere, at fjerne

hende fra ham , end- at skille hende ved Livet ; Kongen

svarede : lad os begge udfinde et saadant Raad. Lad os

sende vor Son i Lære til Mustorie , sagde hun , til min

Soster, Sybilja, som er gift med den Jarl, som regjerer

der, thi hun vil blive glad ved hans Komme, og naar jeg .

skikker Bud og underretter hende om Grunden til hans

Sendelse , vil hun finde paa et eller andet Raad forat til-

intetgjore deres Kjærlighed; Mesteren skal foregive, at

han paa Grund af Sygdom, ei kan blive ved at undervise

Flores, thi ellers vil han fatte Mistanke og næppe være at

formaae til at reise bort, uden at Blankiflur folger med;

men det skal dog ikke skee, thi jeg skal mage det saa

ledes, at hendes Moder, paa Grund af en foregiven Syg

dom , kommer til at beholde hende hos sig ; dog maae vi

*) saal. rettet overeensstemmende med det foregaaende og N;

henne, feilagtigt M.
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hålfsmånaftar fresti; ok begar var allt biiit, þat er hann

skyldi hafa. Kallar konungr son sinn , ok baft bann Tara,

sem fyrr var sagt; en hann mælti: hversu må bat vera,

sagiti hann , at ek skiljumst vio Blankiflur ok meistara

ininn ? ok bo at konungr segfti syni sinum, at Blankiflur

skyldi koma a hålfsmånaftar fresti , hvort er moftir hennar

virri h'fs efta dauft ; kallafti konungr til sin einn sinn hinn

tryggvasta vin , at fara meft honum , ok fékk peim noga

menu til fylgdar; foru beir si'ftan i brott , ok komu til

Mustorie1; bar fundu fteir Ligoras, mann Sybilju; fognuftu

jiau bonum meft sæmd ok glefti. Honum bétti h'til glefti

bar at vera, er hann så ekki Blankiflur; mi leiddi Sybilja

hann i bat herbergi , scm flestar jungfrur2 voru , at bann

skyldi bå heldr gleyma Blankiflur ok elska aora , ok var

honum bvi verra, er hann [ så bær3 fleiri ; ærit var honum

kostr at nema; bå eina huggan hafui hann, er4 honum

kom i hug Blankiflur , ok biilti honum bat ilm sætara ;

hann dreymdi nm nætr r' at hann bottist kyssa hana , ok

er hann vaknafti, misti hann hennar; [meft slikum 6 harmi

be'iit hann eindagans; ok er hann så, at hon kom ekki,

vissi hann, at svik voru, ok ottaftist7 at hon mundi drepin

vera ; braungfti honum svo sorgin , at hann måtti hvorki

eta né drekka, sofa né sit ja; ottaftist nu riddarinn, at hann

mundi springa af harmi , ok sendir mi konungi sonn orft

um betta; ok er hann frétti betta, varft hann åkafliga reior,

ok gaf honum leyfi heim at fara ; en konungr gekk til

drnttningar ok mælti: illa lika mer bessi tiftindi , bvi at

fietta er ekki gjorningalaust , at bon hefir slika åst sonar

mins, enda kallit hana hingat, bvi at ek vil låta hoggva 8

hana , bvi at bå mun hann begar gleyma henni , ok heffti

*) saal. tydelig M. — a) saal. rettet; lflfrur, M. — B) fra

f_ usikkert i Af; saal. R. — 4~) usikkert i M ; saal. R. —

sj lidt utydeligt i M; saal. R. — 6) fra [efter Qisning; kun

Slutningen af det sidste Ord , u, er synligt i M; mangler i R.

') . .. dizt, U. ; saal. R. — 8) saal. rettet, huoggva, M.
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love Flores, at hun om fjorten Dage skal faa Tilladelse tit

at reise hen til ham. Da alting, som Flores skulde have med,

snart var færdigt, lod Kongen ham kalde og gav ham Ordre tit

at reise paa den angivne Maade. Flores svarede: hvor

ledes kan det være, "at jeg skal forlade Blankiflur og min

Lærer? og dog lovede Kongen ham , at Blankiflur skolde

komme til ham om fjorten Dage , hvad enten hendes

Moder var dod eller levende. Derpaa lod Kongen en af

sine hedste Venner kalde, bad ham om at ledsage sin

Son og gav dem et talrigt Folge. De tiltraadte Reisen,

kom til Mustorie, traf Ligoras, Sybiljas Mand, og bleve

modtagne med Hædersbevisninger og Glæde. Flores fandt

kun liden Glæde i Opholdet der, da han ikke saae Blankiflur;

forat han desto lettere skulde glemme hende og fatte

Kjærlighed til en anden, forte Syhilja ham til det Værelse,

hvor der var de fleste Jomfruer; men ved Synet af dem,

blev han endnu mere bedrovet ; der var Leilighed nok

for ham til at lære ; hans eneste TrSst var at tænke paa

Blankiflur, hvilket forekom ham sodere end nogen Vellugt;

han dromte om Natten, at han kyssede hende, men da han

vaagnede, var hun forsvunden; med slig Længsel ventede

han paa den bestemte Tid; da Blankiflur udeblev, ind-

saae han strax, at her var Svig med i Spillet, og frygtede

for , at hun var skilt ved Livet ; nu blev han i den Grad '

omspændt af Sorgen, at han hverken kunde spise, drikke,

sove eller sidde; Ridderen, der frygtede for, at han skulde

doe af Sorg, underrettede nu Kongen om Sagernes Stilling.

Ved denne Efterretning blev Kongen meget opbragt, og

gav Flores Tilladelse til at reise hjem igjen. Derpaa gik

han til Dronningen og talede saaledes: dette er en ond

Efterretning, og her maa være Hexeri med i Spillet, siden

Blankiflur har erhvervet sig min Sons Kjærlighed i saa

hoi Grad; kalder hende derfor hid, thi nu vil jeg lade

hende halshugge, — hvilket burde være skeet for længe
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pat fyrr betr gert verit. jia mælti drottning: herra, sagfti

hon, takit heldr bat råft, at flytja hana ofan til skipa ; bar

eru rikir kaupmenn af Babilon, beir er [ hana munu ' vilja

kaupa, sakir fiiftleiks ok kunnåttu, ok munu gefa fyrir hana

mikit fé, ok flytja brott i' fjarlæg ISnd, svo at hann mun

aldri til hennar frétta. Jessu jåtafti konungr , ok let gera

pegar eptir kanpmanni mjok ri'kum , ok kunni margar

tungur at tala , bauft honum , at flytja hana meft sér ok

selja hana ; en ekki geroi hann betta til fjår , heldr sakir

heiptar; ok hann flutti hana til skipa, fann pa par noga,

er hana vildu kaupa , ok seldi hana fyrir xx marka 2 gulls

ok xx marka2 silfrs ok xx pell ok x ski'ngr3 af géftu eximi

ok saval undir hverju t ok x kyrtla af guftvef, ok ker eitt

af gulli , pat sem ekki var annat jafngott; så hét Ullius,

er gerfti; en um keiit var grafit af Troju , hversu Grikkir

brutu borgarvegginn , ok hinir vorftust 4, er inni voru , ok

hversu Paris leiddi Elinam, ok bondi hennar for eptir, ok

fekk hana ekki; par var [ok å5, hversu Grikkir reru yfir

hafit, en Agamenon leiddi skarann yfir hafit; ok mart annat

var bar å grafit, er hér er ekki af skrifat; en å lokinu var,

hversu pær Venus og Pallas [ ok Juno 6 fundu gullepli , ok

ritaft a , at su skyldi hafa er frioust7 væri, ok hversu pær

færou Paride , på pær urftu ekki åsåttar , ok hvat hver

peirra gaf honum til at heita frioust: Juno hét honum nogt

fe8, Pallas vizku ok froftleik , en Venus peirri konu, er

gimsteinn væri yfir ollum, pvi at til pess fysti hann mest;

var petta allt grafit par å ; en knapprinn var af karbunculo,

er meira ljos gefr i myrkri , en morg brennandi kerti ; å

') fra [udslettet i M; saal. R. — a) M, M. — 3) skig8,

M. — 4) saal. rettet overeensstemmende med N; ufiruSz , som

det synes, Af. — 6) fra [ borte i Af.; saal. i R. — 6) fra [til-

foiet overeensstemmende med det fdigende og N, der dog skriver

Junu. — 7) saal. rettet friftari, Af. — 8) saal. tydel. Af.
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siden , saa vil Flores snart glemme hende. Dronningen

svarede: Herre! fat heller den Beslutning, at fore hende

ned til Skibene, thi der ere rige Kjobmænd af Babilon,

som, paa Grund af hendes Sfcjonhed og Dannelse, gjærne

ville kjobe hende for en stor Sum Penge, og bortfore hende

til fjerne Lande, hvor Flores aldrig vil faae noget at vide

om hende. Kongen samtykkede heri , lod strax en meget

rig Kjobmand , som talede mange Sprog , kalde og bod

ham tage Blankiflur med og sælge hende. Dette gjorde

han i Vrede, men ikke for Fordelens Skyld. Kjobmanden

forte Blankiflur ned til Havnen, hvor han traf mange, som

vilde kjobe hende. Han solgte hende for 20 Mark Guld,

20 Mark Solv, 20 Stykker Silketoi " , 10 Mantler* af

godt Fliiiel , alle forede med Sobelskind , 10 Kjortler

af Gudvæv c og et Guldkar, hvis Mage ikke fandtes; det

var gjort af en Mand , ved Navn Ullius , og forestillede i

indgravet Arbeide , hvorledes Grækerne sprængte Trojas

Mur og hvorledes Indvaanerne forsvarede den; hvorledes

Paris bortforte Eline, og hvorledes hendes Mand forfulgte

dem, uden at kunne indhente dem. Det forestillede ogsaa,

hvorledes Grækerne under Agamemnons Anforsel seilede

over Havet, foruden mange andre Ting, som ikke omtales paa

dette Sted. Paa Laagetstod, hvorledes Venus, Pallas og Juno

fandt et Guldæble, hvorpaa der var skrevet: til den smukkeste;

hvorledes de, da de ei kunde komme overeens, henvendte

sig til Paris, og hvad enhver af dem tilbod ham, for at

blive erklæret for den smukkeste: Juno lovede ham store

Rigdomme, Pallas Visdom og Kundskaber, Venus den

Kone, som var en Perle blandt alle andre. (Hende til—

kjendte han Prisen), thi dertil havde han stiirst Lyst.

Alt dette var indgravet paa Laaget. Knappen bestod af

a) pell er ellers af en usikker Betydning. — b) Saalcdes har jeg

oversat det mig forresten ubekjendte Ord skingr (eller skingor), fordi

A betegner det samme med mottlar, Mantler.— c) Etslags kostbart Tiii.

1850. 2
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knappinum var fugl l af gulli ok hafoi grænan gimsteiu i

si'num kléni , ok syndist fuglinn lifandi; en petta ker var

[ gert i'2 Troju, ok flutti Encas pat paoan, ok gaf unnustu

sinni i Luogbardi; tok [ si'oan hverr3 eptir annan, til pess

at så pjofr stal pvi, er Galapin hét; si'ftan keyptu pat

kaupmenn, ok si'oan var pat gefit fy rir Blankiflur; en peir

keyptu hana pvi svo d^rt, at peir vissu , [ at peir4 feingu

enn meira fy rir hana; fdru nu leio sina , sigldu heim å

Iitilli stundu 5 til Babilonar , færou hana komingi , pvf at

hann hafoi aldri sét jafnvæna jiingfrii6, ok pottist hann

vita, at hon mundi af goori ætt; sendi hana pegar i' sterkar

geymslur 7. En så kaupmaftr, er selt hafoi Blankiflur, for

heim ok fékk konungi pat, er hann tok fyrir [ hana, svo 8

ok kerit; lætr på konungr steinpro gera h'kuliga, ok grafa

meft gullstofum par å : hér 9 hvi'lir li'kamr binnar fogru ok

hinnar kurteisu Blankiflur, er Fleres unni mest. [Skammu

eptir ,0 petta kom u Flores heim , sti'gr af hesti si'num,

geingr i hallina , hcilsaoi feftr si'num ,2 ok spuroi : hvar er

Blankiflur? en på voru pau mjok sein til andsvara ,3;

mooir, sagfli hann, hvar14 er unnasta min? eigi veit ek

pat, kvaft hon ; seg mer, sagoi hann ; måtti hon på ei leingr

dylja ok tok at gråta ok segir hana andafta vera; er pat?

sagfti hann ; sannliga, sagfti hon ; en hann spuroi, nær pat

var; fyrir åtta néttum , sagfti hon; hvat sott hafoi hon?

sagoi hann; hon do af pinni åst, sagoi hon; en dauoa

hennar 1é hon, pvi at hon haffti åftr svarit konungi par at

ci5, at segja15 hana dauoa.

') utydeligt i M; dreki , R. — a) fra [e/ter Gisning, da

der er Hul i Af. — 3) fra [ saal. R.; siB . . . u, M. — 4) fra

[aadl. R., Hul i Af. — 3) efter Gisning; Hul i Af. — 6) efter

Gisning, Hul i Af; jomfrii, R. — 7) efter Gisning; kun de

idste Bogstaver af Ordet (ylr) ere synlige i Af.; var&veizlur N.

— *) fra [efter Gisning; Hul i Af. — 9) saal. R; Hul i Af.

— I0) efter Gisning, da Slutningen af det forste Ord tilligemed

det næste er reent borte; de tilbageblevne Tegn af det forste
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en Carbunculus, der skinner klarere i Morke end mange

brændende Lys. Ovenpaa Knappen sad en Fugl af Guld,

der boldt en gron Ædelsteen i sine Kloer og syntes levende,

Dette Kar, der var gjort i Troja, blev bortfort derfra af

Eneas , der forærede det til sin Kjæreste i Lungbardi;

siden gik det i Arv fra den ene til den anden , indtil det

blev bortstjaalet af en Tyv , ved Navn Galapin ; derpaa

blev det solgt til Kjohmænd , og endelig givet som Be

taling for Blankiflur. Kjobmændene betalte hende saa dyrt,

fordi de vidste, at de vilde faae langt mere for hende. Nu

tiltraadte de Hjemreisen , og seilede i en meget kort Tid

hjem til Babilon , hvor de overlode Blankiflur til Kongen.

Han havde aldrig seet en deiligere Jomfru , antog at hun

maatte være af en god Herkomst og satte hende strax i

en stærk Forvaring. Da den Kjobmand, som havde solgt

Blankiflur, kom hjem igjen, gav han Kongen den Betaling,

han havde faaet for hende og Iigesaa Karret. Kongen

lod derpaa gjore en Steenkiste , hvorpaa der var indgravet

med forgyldte Bogstaver : her hviler den skjonne og hoviske

Blankiflur, som Flores elskede mest. Kort efter kom

Flores hjem, steg af Hesten, gik ind i Hallen, hilste paa

sin Fader og spurgte : hvor er Blankiflur? de vare da sene

til at svare. Moder, sagde han, hvor er min Forlovede?

det veed jeg ikke, var Svaret; siig mig det, sagde han;

nu kunde Moderen ikke holde sig længere , brast i Graad

og sagde, at hun var dod; er det sandt? spurgte han,

ja visseligen , lod Svaret; han spurgte nu, naar det var

skeet, og af hvilken Sygdom hun var dod; for otte Dage

siden , sagde Moderen, af Kjærlighed til dig; Grunden til

dette hendes falske Foregivende var den , at hun havde

givet Kongen sit Ord paa , at hun skulde sige , at Blanki

flur var dod.

Ord synes at være skam. — u)fra [Nu sem, R. — 'a) efter Gis

ning. — ,J) anzsvaia M. — ") saal. H; udel. M. — li) sega, Af.

2*
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6. Nu svo sem hann heyroi, at hon var onduu, fcllr

hann i' ovit; ok er hin kristna kona så petta , gråt hon

hormuliga ok segir: nu er obætt , låtit hefir ek son ok

duttur. Kemr par nu konungr ok drottm'ng, ok létu hormu-

liga um son sinn; en hann fell iij sinnum i' ovit å h'tilli

stundu; ok er hann vitkaoist, [);i mælti hann: aufi daufti,

sagu i hann, pvi' gleymir1 [)ii mer'? leio mik eptir Blankiflur!

mooir, sagfti hann, leio mik til grafar Blankiflur. Nii er

hann hafui lesit letrio a steininum, j)å féll hann i ovit; ok

sem hann vilkaftist , settist hann nior hjå steininum ok

tok at harma Blankiflur , ok mælti *svo : vorum bæoi senn

getin ok a eiuum degi fædd bæfti ; hversu skyldu vit ekki

bæoi deyja senn, ef dauoinn væri 2 réttvi'ss? ok enn mælti

hann : aufl Blankiflur ! sh'ka så ek aldri , jafnfrioa , jafn-

vitra , jafnvel kunnandi , ok aldri mun ek si'uan sjå; eingi

fær meft penna skrifat, né meft munni 3 sagt allt pitt lof;

pii vartbæoi i senn, ung ok gomul; hverr maftr elskaoi pik;

daufti, sagoi hann, pu ert ofundsjiikr, elskar fiann, er pik

elskar ekki; pik må eingi forftast , en pé viltu þann ekki,

er pin leitar, en på er hann vildi lifa, drepr pu hann, ok

ef einhverr fåtækr efta gamall megi ekki bera hiifut sitt

sakir elli , kallar hann å pik , ok viltu ekki heyra hann ;

hverjum manni gerir pu rångt, ok rångt gerir pil mér, er4

pii tokt Blankiflur frå mer , er gjarna vildi lifa ; heyr mik,

ek kallar 8 å pik , [en ef s pii flyr mik , på skal ek po

senniliga 7 fylgja per, sagoi hann; ef maftr vill deyja8, bå

fær pii ekki; mun ek ok pessa ekki leingi bioja , uvi at

åftr kveld9 komi, skal ek mik sjålfr drepa, pvi at ek elska

[ekki petta ln h'f, siftan pii tokt frå mér Blankiflur; mi

skal ek fara til Blomstrarvallar , pvi at par biur min

') Slutningen af dette Ord er borte i M. — 2) Ulf. e. R. —

s) Rettelse for minni e. nunni, som staar i Af. — 4) efter Gisning.

— s) eaal. tydel. Af. — 6) fra l efter Gisn. — 7) seiliga, Af.;

mangl. i R. — *) af dette Ord ere kun de to sidste Bogstaver
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6. Ved Efterretningen om Blankiflurs Dod faldt Flores

i Afmagt; da den kristne Kone saae det, brast hun i Graad

og udbrod: dette Tab kan aldrig forvindes, jeg har mistet

en Son og en Datter ; nu kom Kongen og Dronningen

til og klagede sig bitterligen over deres Son, der besvimede

tre Gange efter hinanden ; da han kom til sig selv <igjen,

udbrod han: ak Dod, hvorfor glemmer du mig? lad mig

folge efter Blankiflur! Moder, blev han ved, for mig hen

til Blankiflurs Grav; da han havde læst Indskriften paa

Stenen , faldt han i Afmagt , men da han kom til sig selv

igjen , satte han sig ned ved Siden af Stenen , og udbrod

i Klager over Blankiflur: vi vare begge undfangede paa

samme Tid, sagde han, og begge fodte paa een Dag;

skulde vi da ikke , hvis Doden var retfærdig , begge doe

paa een Gang? ak Blankiflur! blev han ved, din Lige i

Forstand , Skjiinhed og Dannelse har jeg hverken seet,

eller vil nogensinde komme til at see; ingen Pen kan be

skrive og ingen Mund tolke al din Ros , thi du var paa

een Gang baade ung og gammel, yndet af alle; Dod, sagde

han, du er avindsyg, du elsker den som ikke elsker dig; dig

kan ingen undfly og dog flyer du den, som stiger dig, men slaar

den ihjel, som vil leve. Hvis en fattig Mand eller en

Olding, som ikke mere kan holde Hovedet opreist for

Alderdoms Skyld, paakalder dig, vil du ikke bonhore ham;

du er uretfærdig mod alle, ogsaa mod mig, da du berovede

mig Blankiflur, der gjærne vilde leve; hor min Bon, jeg

paakalder dig, hvis du undviger, skal jeg dog visselig folge

dig, thi en, som selv vil doe, kan du ei hindre deri; jeg

vil heller ikke længe trygle dig herom, thi inden Aften vil

jeg selv gjore Ende paa mit Liv, til hvilket jeg ikke mere

har nogen Kjærlighed , siden du- berovede mig Blankiflur.

Nu vil jeg til Blomstermarkerne , hvor Blankiflur , min

synlige i Af. — 9) af dette Ord er kun ku. tilbage i Af. ; saal. R.

— 10) fra [ «' Margen i Af.
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Blankiflur unnasta min * ; pat kolluftu heifinir menn Parad/s

efta Blomstrarvoll, er æ stendr meft bloma. Ri'ss Flores upp

ok leitar ser at dauoa, dro hann fram einn km'f, er Blankiflur

hafoi gefit honum , ok på mæl ti Flores vio km'finn: pii

knifr, sagfti hann , att2 at enda mitt Ii'f, gaf pik mér til

pess Blankiflur, at gera minn vilja mco per; pu Blankiflur,

segir hann , visa knifi pessum i' brjost mér. Ok er hann

hafoi skipat knifinum undir vinstri si'ou ser a geirvortu,

på hleypr mooir hans at ok gri'pr km'finn ok åvi'tafti hann

fast; en hann svarar svo: mohir, heldr vil ek deyja du,

en pola leingr penna harm. Son minn , sagoi hon, berns

ligt er slikt , at girnast svo mjok dauoa , pvi at eingi er

svo vesall, at hann flyi ekki dauoa sinn, ef hann må3; er

pat ok hin mesta skomm at drepa sik sjalf'r , enda å så

aldri Blomstrarvoll, er nat gerir, ok aldri finnr pu Blankiflur,

f)Vi at så vollr tekr vio peim einum, er ekki veror sjålfum

ser at skafta; tekr helviti vio peim, ok svo mundi vio per,

ef pii hefoir nu gert pinn vilja; [hyggattu4 mi, son minn8,

ok lin" , pvi at pu munt enn finna Blankiflur , annathvort

lifandi efta daufta; ok ek hygg, at ek vita nar lækning til,

på er nægja mun, at hon mun lifna.

7. Geingr hon sifian gråtandi til konungs ok mælti:

herra, sagoi hon, ek bio nik fy rir pess gu5s sakir, er vit

triium å, at per h'tit myskunnar augum å son okkarn ; hann

vildi mi rétt i staft hafa drepit sik meft pessum kmfi , en

ek kom at i pvi, ok tok ek af honum; fru, sagfti hann,

liioum enn, pvi at hann mun skjott huggast. Ek ottumst,

sagoi hon , ef vit bioum , at hann drepi sik , ok crum vit

på barnlaus; fru, sagoi hann, viltu at vit segjum honum?

jå, sagoi hon, nat er mitt råft, pvi at annathvort fåum vit

pau bæoi eoa missum bæfti. Konungr segir: far på skjott

') Ulf. efter Gisn. — 2) mangler i M ; saal. R. — 3) mangler

i M} saal. R. — 4) saal. tydel. M. — s) fra [liygg nii son at

lifi binn, R.
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Hjertenskjær , venter paa mig ; Hedningerne kalde den

Mark, som stedse blomstrer, Paradis eller Blomstermark.

Flores reiste sig nu, i den Hensigt at ombringe sig, tog en

Kniv , som han havde faaet af Blankiflur og tiltalede den

saaledes: Kniv, du skal gjore Ende paa mit Liv, thi jeg

har faaet dig af Blankiflur, for med dig at udfore min Villie;

Blankiflur, blev han ved, viis denne Kniv Veien til mit

Bryst; derpaa lagde han an med Kniven paa den venstre

Brystvorte, men hans Moder kom lobende til i det samme,

greb Kniven og gav ham en haard Irettesættelse; han

svarede saaledes: Moder, jeg vil heller doe end Isenger

udholde denne Sorg; hun svarede: det er barnagtigt, min

Son, at hige saaledes efter Doden, thi ingen er saa ussel,

at han jo undgaar sin Dod, hvis det er ham muligt; des

uden er det ogsaa den storste Skam , at dræbe sig selv,

og ingen , som gjor sligt , bliver nogensinde delagtig i

Blomstermarken ; Blankiflur vilde du heller ikke træffe, thi

Marken modtager kun dem, der ikke gjore sig selv nogen

Fortred ; de andre komme til Helvede , og saaledes vilde

det ogsaa gaaet dig, hvis du havde faaet din Villie. Fat

dig nu, min Son, og lev, thi du vil træffe Blankiflur, enten

levende eller dod, og efter hvad jeg troer, kjender jeg en

Lægedom , som vil være tilstrækkelig til at kalde hende

tilbage til Livet.

7. Derpaa gik hun grædende til Kongen og tiltalede

ham saaledes: Herre, jeg beder dig ved den Gud, paa

hvem vi troe , at du forbarmer dig over vor Son; i dette

Oieblik vilde han have dræbt sig med denne Kniv , hvis

jeg ikke var kommet til i det samme og havde taget den

fra ham; han svarede: Frue, lad os vente endnu, thi han

vil snart blive trostet; hvis vi vente, sagde hun, frygter

jeg for, at han vil gjore det af med sig selv, og saa blive

vi barnlose; han svarede: Snsker du, Frue, at vi sige

ham Sandheden; ja, sagde hun, det stemmer jeg for, thi
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ok seg honum. Ok bon gerfti svo ; son minn ! sagoi bon

þctta voru råft fe6r bins ok min , at ' pessi steinbro var

ger; liggr Blankifliir bar ekki — ok sagoi hversu hon var

seld: var bat gert fyrir bat, at bu skyldir gleyma Blankifliir

ok feingir komingsdottur bér jafn-borna, bvi at bat er bæoi

sæmiligt bér ok oss , en bra 2 ekki eptir })essu leingr 3,

fyrir bvi, at aldri faer bu hana, meoan bu lifir, bvi at svo

er hon långt i' brott. Méoir, sagoi hann , lifir hon? ja,

sagoi hon , ok nu mattu bat sja ; let bon taka lokit [ af

steinbronni 4 , ok var bar ekki vætta i ; ok af bvi bottist

hann vita, at hon mundi lifa5; varft hann nu mjok feginn,

ok kvezt aldri létta skyldu fyrr en hann fyndi 6 hana,

ok bar til hafoi hann 7 fullan vilja ; fnist bat ok skrifat,

at så er sanna ast hefir ok sterka meo elskuga , bå må

hann vinna slikt er hann vill , eptir sem vottar Kallades

ok Plato. Var Flores mi kåtr, er Blankifliir Iifoi, ok segir

mi til feor sins: at þarfleysu geroir bu betta råft, fivi at

ek vil einga konu eiga nema Blankifliir ; bessu næst bi'ftr Flores

konunginn leyfis , at leita eptir Blankiflur, en hann tok at

ogleftjast, ok lastaoi råft drottm'ngar, at hon var seld, ok

[)iisundruft8 marka9 vildi hann fyrir hana gefa ok allt bat,

er hann fyrir bå. Komingr mælti til Flores: son minn,

segir hann, ver glaor ok kåtr ok far ekki frå binuni feftr;

en hann sor, at hann skyldi hennar leita '": llkcmr ek bvi

fyrr aptr , sem bér skyndit meir rainni ferft. Komingr

segir: meft bvi moti, at bii vilt ekki aptra bessu rafti, bå

seg bii mér , hvat bii bikist burfa til bessarar ferftar ?

Jakkaoi hann på feftr stnum ok mælti: ek segir y5r mitt

råft: ek bio, at bér fait mér åtta hesta ok hafi ij klyfjar af

') Rettelse for a, som M har. — a) aaal. rettet Jrra M. —

*) usikkert , da M er beskadiget. — 4) fra [ . . . I proni , Mj

saal. R. — s) saal. R; Hul i M. — a) usikkert i Af.; saal.

R. — 7) tilf. efter Gisning. — a) saal. Af; M', N. — °) M,

Af. — 10) leyta Af.
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enten ville vi beholde dem begge eller tabe dem begge;

gaa da skyndsomt ben, sagde Kongen, og lad ham det vide.

Hun gjorde det, og tiltalede ham saaledes: min Son, For-

færdigelsen af denne Steenkiste er blot 'et Paafund af mig og

din Fader, Blankiflur ligger ikke i den — og nu fortalte

hun, hvorledes hun var bleven solgt: dette blev gjort, for

at du skulde glemme hende og faae en Kongedatter af

ligesaa ædel Byrd, som du selv, thi det sommer sig baade

for dig og os; lad nu denne Længsel fare, thi hun er fort

saa langt bort, at du aldrig i Livet vil faae hende at see.

Moder, lever hun da? spurgte han; ja, sagde hun, det kan

du nu see ; derpaa lod hun Laaget tage af Steenkisten, og

da den var tom, forekom det ham utvivlsomt, at bun var

i Live; her over blev han saare glad, og sagde at han

aldrig vilde holde op , forend han havde opsogt hende,

hvilket han ogsaa var ganske bestemt paa ; det findes ogsaa

skrevet, at den, som besidder oprigtig og stærk Kjærlighed,

kan udrette alt, hvad han vil; det bevidne Kallades og

Plato. Da Flores vidste, at Blankiflur levede, blev han munter

og sagde til sin Fader: du har forsjeves gjort dette, thi

jeg vil ingen Kone have, uden Blankiflur; Flores bad saa

Kongen om Tilladelse til at soge efter Blankiflur; men denne,

der nu begyndte at blive bedrovet, lastede Dronningens Raad,

ifolge hvilket hun var bleven solgt, og vilde nu give Tusind

Mark for Blankiflur , og desuden alt det , han havde faaet

for hende. Kongen sagde til Flores: vær munter og lystig,

min Son, og forlad ikke din Fader; men han svor paa, at

han vilde soge hende: jo mere I fremskynde min Reise,

desto hurtigere vil jeg komme tilbage; siden du ikke vil

ændre denne Beslutning, sagde Kongen, saa siig mig, hvad

det tykkes dig, at du behover til denne Reise. Flores takkede

sin Fader og sagde: jeg vil meddele eder min Mening: giv

mig, jeg beder eder, otte Heste, hvoraf de to skulle have

Byrder bestaaende af Guld og SSlv og kostbare Solvkar,
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gulli ok silfri ok gooum silfrkerum, hinn iij. af motuoum

peningum, iiij. ok v. af dyrum klæoum, vj. ok vij. af go5um

gråskinnum ok safal undir, hinn vij. nieft hreint brent silfr,

ok maun meo hverjum hesti , ok einn svein meft hverjum

hinna, ok einn1 roskion mann, at balda a voru gozi, ok gooan

tiilk, er kunni margar tungur; vil ek kallast kaupmaor; en

ef ekmætti fiona Blankifhir, bå mun ospart vera gull ok silfr,

meftan til er. Lét konungr nu biia ferft sonar si'ns , ok

er pat var gert, let konungr softla hestana, ok sér sjalfum

einn gångara , ok gefr pann syni si'nuin , en hestrinn 2

kostaoi vj gofia kastala ; på cl ro drottmng fi'ngrgull af

bendi sér ok å hund Klores ok mælti : son minn, varftveit

petta fi'ngrgull , sagoi bon , pvi at pii parft ekki vætta at

hræoast, mcoan pii pat heflr, ekki jårn eftr eld3 eftr vatn;

[ok så steinn4 er i' fi'ngrgullinu er, heflr mikinn krapt, ok hvers

sem pu leitar, på muntu finna, Iivort sem er fyrr efta sioar.

8. Tok hann pvi næst orlof af feftr si'num ok moour,

en pau båflu hann vel fara , ok riou peir ut af koniings

garoi; kallaoi Klores til sin einn riddara , ok bao hann

segja dagleio påugat , sem Blankifliir var seld, ok er peir

[komu par, toku peir5 sér nåttstaft 6 at eins riks maons;

peir kolluoust kaupmenn, ok kvåftust7 vilja fara yfir hafit;

Klores nefndu peir hcrra sinn ; foru pvi næst til matar

[ok buou8 bonda ok husfru til sin, var skeinktr allskyns9

drykkr bæfti meft silfrkerum '" ok gullkerum ; voru allir

kåtir nema Klores , pvi at honum kom i' hug Blankifliir.

Husbondi for11 ok hitti husfru sina ok mælti: geym at,

hversu sveinninn lætr , hann etr hvorki la né drekkr utan

andvarpar sårliga ok aldri er hann kaupmaftr. Hiisfruin

') J, M. — a) rettet; hestin, M. — 8) saal. rettet; elldr, Af. —

*)/ra [usikkert i W, da Halvdelen af Bogstaverne er bortskaaret.

— *)fra [rettet overeensstemmende med Meningen og N; tilku,

M. — 6) natstat , Af. — 7) Hul i M; saal. R. — 8j fra [ efter

Gisning; bu5u peir, R. — 9) allzskyns , Af. — ,0) kun Be
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den tredie af myntede Penge, den fjerde og femte af kost

bare Klæder , den sjette og syvende af gode Graaskind.

forede med Sobel, den ottende af reent, brændt Siilv; een

Mand skal folge med hver Hest, og Tjener med hver af

disse ; desuden en aldrende Mand , for at passe paa vort

Gods, og en god Tolk, som kan mange Sprog; jeg vil

udgive mig for en Kjobmand, men dog vil jeg hverken spare

Guld eller Solv , saalænge jeg har noget tilbage , hvis jeg

kunde træffe Blankiflur. Nu lod Kongen berede alt til sin

Sons Reise og da det var færdigt, lod han Hestene sadle,

deriblandt sin egen Ganger, der kostede sex prægtige Borge,

og forærede Sonnen den. Dronningen tog en Guld-Fingering

af sin Haand og satte deu paa Flores's med de Ord:

denne Ring skal du gjemme godt, min Son, thi saalænge

du har den , bebover du hverken at frygte Jern l Ild eller

Vand; Stenen, som er i den, besidder en saadan Kraft, at

du kan finde alt hvad du soger, hvad enten det er tidlig

eller sildig.

8. Efter at han dernæst havde taget Afsked med

sine Forældre, der onskede ham en lykkelig Reise, rede de

udaf Kongsgaarden ; derpaa kaldte Flores en Ridder tit

sig, og bad ham vise dem Veien hen til det Sted, hvor

Blankiflur var bleven solgt; da de kom der, toge de Natfe-

kvarter hos en rig Mand , og foregave at de vare Kjob-

mænd, og vilde seile over Havet; Flores kaldte de deres

Herre; da de siden gik tilbords, indbod de Verten og hans

Hustru til sig; allehaande Drikkevarer bleve skjænkede i

Solv- og Guldkar; alle vare glade undtagen Flores, der

tænkte paa Blankiflur. Verten gik hen til sin Hustru og

sagde : læg Mærke til hvorledes den unge Mand bærer sig

ad; han hverken spiser eller drikker, men sukker smerte-

ligen; han er uden al Tvivl ingen Kjobmand. Vertinden

gyndelsen , sil ... , af dette Ord er tilbage i Afj saal. R. —

") borte i M; saal. R. — 'S) borte i Af; saal. R.
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mælti : herra ', sagoi hon , piingafullr ertu ; sli'kt sama så

ek a einni jungfru [ er Blankifiur 2 nefndist , ok fjer Hk

harmafti mjok Flores sinn unnasta , kvezt hon vera seld

sakir hans ; keyptu hana kaupmenn ok fluttu til Babilonar,

seldu peir hana keisaranum. 3. Ok er Flores heyroi petta,

på steyptist vin or kerinu fyrir honum nior å dukinn ; þå

mælti bondinn: herra, per hafit misgert vio friina ok verftr

at bæta. Ja, sogou peir allir, ok blogu, pvi at peir vildu

glenja Flores ; bao hann på fylla mikit silfrker ok gefa

husfriinni : petta er pitt fyrir géo tioindi, er pii sagftir mer;

mi meft pvi at ek veit, hvar hon er, på mun ek ekki låta

af at leita hennar ; [)vi næst létu styrimenn æpa um staft

inn, at peir, er yfir vildu fara yfir hafit, skyldu til skipa

skunda, ok svo gerftu peir. Tok Flores leyfi af bonda ok

husfru, ok gaf peim lxxx skillinga ok hverr hinna4 nokkut,

ok bao pau vel lifa, ok foru til skips; bao hann styrimenn

flytja sik par til hafna , sem næst er Babiloo : pvi at å

månaoar fresti skal keisarinn eiga stefnu vio undirkonunga

sina; vilda ek koma par på, pvi at på mundi mér rifr

vcrfta varningr minn ; vil ek gjarna fé til gefa. Styrimaur

jåtar pvi.

9. Sioan geroi hinn bezta byr ok skirt veor ok sigldu

oll skip or hofnum; var styrimaftr ok allir hans menn å

kosti Flores ; vij dægr voru peir i bafi , svo at peir såu

ekki land, en å åtta dægri komu peir til borgar einnar, er

Beludator hct; hon stendr å einu bergi , rétt vio hafit, ok

må sjå pa6an i haf tit c vikna at skiru veftri; en f)at var5

eptir bæn Flores , pvi at paftan måtti fara å iiij dogum

meo klyfjafta hesta til Babilon; baft du styri[ma8r Flores

efna heit 6 sin vio sik; hann gaf honum x merkr skira

') efter Gisning. — a) fra [ udslettet i Af. ; saal. R. —

a) saal. rettet ; keisaranum , Af. — 4) lidt utydel. , da M er be

skadiget; saal. It. — sJ Ulf. e. Gisning. — °) fra [usikkert da

en Deel af Bogstaverne er bortskaaret ; saal. R.
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mælede: Herre, sagde hun, du er meget bekymret; det

samme saae jeg var Tilfældet med en Jomfru , ved Navn

Blankiflur, der lignede dig, og sorgede meget over Flores,

sin Forlovede, for hvis Skyld hun foregav, at være bleven

solgt; hun blev kjobt af Kjobmænd , fort til Babilon og

solgt til Keiseren. Da Flores horte dette, kom han til at

spilde Viin af Bægeret ned paa Dugen; da sagde Verten:

Herre, I har forseet eder mod Fruen og maa gjore det

godt igjen. Ja, istemmede de alle sammen leende, thi de

vilde gjærne muntre Flores; han bod dem da fylde et

stort Solvbæger og give Vertinden : hav dette for den

gode Underretning, du gav mig, thi nu, da jeg veed hvor

Blankiflur er, vil jeg aldrig ophore med at siige efter hende.

Lidt efter lod Skibsforerne udraabe i Byen, at de, som

vilde seile over Havet, skulde skynde sig at gaae ombord,

hvilket de ogsaa gjorde. Flores tog Orlov af Verten

og Vertinden og gav dem 80 Myntstykker ; hver af de

andre gav ogsaa noget; siden tog han Afsked med dem

og gik ombord. Flores bad Skipperen om at bringe sig

til den Havn , som Iaa nærmest ved Babilon : thi om en

Maaned vil Keiseren have Mode med sine Underkonger;

paa den Tid iin skede jeg at komme der , thi saa vil jeg

faae god Afsætning paa mine Varer; jeg vil gjærne betale

for det. Skipperen gik ind derpaa.

9. Lidt efter lik de den gunstigste Vind med klart

Veir, saa at alle Skibe i Havnene lettede Anker; Flores holdt

Skipperen og alle hans Folk paa sin Bekostning; de vare 3|-

Dogn i Soen uden at see Land, men i den sidste Halvdeel af

det fjerde kom de til en By, ved Navn Beludator; den ligger

tæt ved Havet, paa en Klippe, hvorfra man i klart Veir

kan see 100 Miil tilsos ; dette var efter Flores's Onske,

thi herfra kunde man reise til Babilon med Lastdyr paa

4 Dage. Skipperen -bad nu Flores holde det Lofte, han

havde givet ham; Flores gav ham 10 Mark reent Solv og



30 SAGA AF FLOR.E8 OK HI. ANK II'I.UR.

silfrs ok v merkr gulls , ok fiotti honum vel komit; fluttu

mcnn faung hans å land upp ok paftan til borgar; toku

ser hus at eins ri'ks manns, er skip mikit åtti i kaupferftum ;

gerfti Flores på fagra veizlu bonda ok iillum hans hjonum;

en borg på åtti konungr af Babi'lon, ok hafoi svo mælt vift

gjaldkerann 1 , at hann skyldi taka toll af hvcrjum manni,

er par færi, ok eio meft, at hann færi meft eingum svikum ;

en er Flores hafoi pat greitt, på2 foru peir til matar; såtu

peir båftir saman3, hiisbondi ok Flores; en allir menn voru

kåtir; på var Flores bryggr, svo at hann åt ekki né drakk4.

3>å mælti hiisbondi: herra5, segir hann, mer synist sem pii

sért oglaftr; væntir mik at bat [ sé vegna 6 tollsins, er pu

galt svo mikinn , pvi at pat er tiundi hverr pem'ngr.

10. I>å svarar Flores : ek hugsar um bami koming,

er slikt byftr. En hiisbondinn s varafti 7 : slikt sama så ek

fyrir skommu eina mey, på er hér var, pvi at hon var [å

somu 8 leio brygg; en hann nefndi hana Blankiflur. Ok

er Flores heyrfti hennar getit , varft hann bå glaftr a , ok

baft taka silkiskikkju ok safal undir ok gaf hiisbonda ok

mælti: [ pigg pii 10 petta sakir Blankiflur, pvi at hon er

unnasta min ok var stolin frå mer; seg mér hvert hon for.

Til Balilonar , sagfti hiisbondi , ok låti guft pik henni nå ;

en ek ottumst at pat verfti ekki. En er peir u voru

niettir , foru peir at sofa ; svaf Flores h'tit på nott , ok er

dagr kom , vakti hann upp menn sina ok baft {>å biiast

skyndiliga; en er peir voru mettir, heilsuftu peir bonda,

ok foru si'ftan leio sina ; ok hina næstu nott lågu peir i

cinum kastala , ok par næst i turni nokkurum , ok frågu

ena til Blankiflur.

') aaal. rettet; gjallkerann, M. — a) saal. rettet; ^o, Al. —

*) lidt usikkert i M; saal. R. — 4) saal. R; kun det forste Bog-

stav er synligt i M. — s) i Margen i Af. — 8) fra [saal. R; Hul i M.

— *) efter Gisning ; Ilul i M og derefter a5i , hvilket maa

antages at være Slutningen af svaraSi, men som Afskriveren har

jskrcvet to Gange og derfor sat Prikker under det sidste. —
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5 Mark Guld, og syntes, at de Penge vare vel anvendte.

Da Varene vare satte i Land og forte til Byen , toge de

Kvarter hos en rig Mand, som havde et stort Handelsskib

i Soen ; Flores anrettede et prægtigt Gjæstebud for Verten

og alle hans Folk; men Kongen af Babilon, hvem Staden

tilhorte, havde givet Kassereren Ordre til, at tage Told af

enhver, som reiste derigjcnnein , og tillige lade ham gjore

Ed paa , at der fra hans Side ikke fandt noget Bedrageri

Sted. Da Tolden var betalt, gik de tilbords; Verten og

Flores sade ved Siden af hinanden; alle vare muntre und-

tagen Flores, der var saa bedrovet, at han hverken spiste

eller drak. Da tiltalede Verten Flores saaledes: Herre,

det forekommer mig, at du er bedrovet, og jeg aner, at det

hidrorer fra den hoie Told, du maatte betale, thi det er jo

hver tiende Penning.

10. Flores svarede: jeg tænker paa den Konge, som

befaler sligt Det samme var Tilfældet, sagde Verten, med

en Jomfru , ved Navn Blankiflur , som var her for kort

siden , thi hun var ligeledes bedrovet. Da Flores borte

Blankiflurs Navn , blev han glad , og lod hente en Silke

kappe, foret med Sobclskiud , og gav Verten den, med

de Ord: modtag dette for Blankiflurs Skyld, thi hun er

min Kjæreste, og er bleven mig frastjaalet; siig mig hvor

hun reiste hen. Til Babilon , svarede Verten ; gid du

maatte gjenfinde hende, men jeg frygter for, at det vil ikke

lykkes dig. Da de vare mætte, gik de tilsengs. Flores,

der ikke sov ret meget den Nat, kaldte sine Folk op strax

ved Daggry og bod, at de skulde hurtigt gjore sig reise

færdige. Da de havde spist, toge de Afsked med Verten

og tiltraadte derpaa Reisen; den næste Nat tilbragte de

paa et befæstet Slot , den folgende i et Taarn og fik endnu

Efterretninger om Blankiflur.

■) fra [ saal. R; . . . mu, Af. — *) . . a8r, M. — 10) fra [ saal.

R; Hul i M. — '') saal. R; Hul i Af.
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11. Jivi næst komu beir at sundi einu, en uoru megin

sundsins var fjall eitt, er Felis hét; i fjallinu stendr einn

rikr kastali; en yfir sundit var eingi brii , bvi at fiat var

djupt ok svo streymt; å striindintii hékk horn eitt, ok

skyldu peir, er yfir vildu, blåsa i hornit -— ok beir gjorftu

svo ' , ok for farhirftir 2 i moti peim ok færoi ba yfir ; så

hann mjok å Flores, bvi at haiin syndist honuni goomann-

ligr, ok mælti: hvat manna ertu? eoa hvert skaltu fara?

Kaupmaor er ek, segir hann, vil ek fara til Babilonar; en

ef bu att hiis i kastalanum , på herberg mik. Farhirftir

svarar: bvi spuroi ek yftr sliks, at hér var mey ein fyrir

skommu , var hon bér mjok Hk ok mjok sorgfull , syrgfti

hon sinn unnasta ok nefndi hann Flores. Ok hann spuroi:

hvert for hon? Til Babilonar, segir hann; siban keypti

keisarinn hana. Voru beir ba nott meft farhirftinum. En

um morgininn , er beir foru brott , gaf hann farhiroi c

skillinga , ok baft hann visa ser til vinar sins nokkurs i

Babilon, meft sinum jarteignum. Farhiroir svarar: herra,

nær eft bér komit til Babilonar, finni bér vatn mikit ok å

brii; en er bér komit yfir briina , bå finni per pann , er

garftshlio3 gætir, hann er vinr minn4 mjok goftr, ok er rikr

maftr ok hefir hit bezta hus i borginni , er kaupmanni

[samir; vit erum helmingar félagar9, å hann hålft pat er

ek afla, en ek hålft bat er hann aflar; tak fingr-gull 6 mitt

ok fait honum bat til jarteigna , at hann taki vio yftr vel.

En Flores for baftan ok baft bå vel lifa; en at miojum

degi komu beir til borgar ok fundu [ pann er7 portit

geymdi; en hann sat å einum marmara steini, skornum å

2) Ulf. e. R. — a) Paa de to fonte Steder, dette Ord fore-

T

kommer i M, skrives det fi hirBir, o : fjarhirSir, Kasserer, paa de

folgende fehir&ir, men begge er vistnok en let forklarlig Forvansk

ning istedenfor farhirSir, Færgemand, hvor til det ogsaa er rettet

overalt i Texten. — 3) saal. M. — 4) . . I , M. — s) fra [ efter

Gisn. ; sa ig fela . . ., M; vit erum félagar, II. —

*) efter Gisn.; .. . goll Afj her eitt gull, R. — 7)fra Isaal. R. Hul i M.
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11. Dernæst kom de til et Sund; paa den ene Side

af det ligger et Bjerg , ved Navn Felis , og paa dette en

prægtig Borg; formedelst Vandets Dybde og Strommen,

laa ingen Bro over Sundet, men paa Strandbredden hang

der et Horn, hvori de skulde blæse, som onskede at komme

over; da dette var gjort, kom Færgemanden dem imode

og satte dem over; Færgemanden saae meget paa Flores,

thi det forekom ham , at han var af god Herkomst,

og gjorde ham folgende Sporgsmaal: hvo er du og hvor

gjelder Reisen hen? Jeg er en Kjobmand, svarede Flores,

og vil reise til Babilon; tilstaa mig Nattekvarter hos dig,

hvis du har Leilighed paa Slottet. Færgemanden svarede:

Grunden til at jeg gjorde dig et saadant Sporgsmaal, var

den, at her var for kort Tid siden en Mo, der havde stor

Lighed med dig og var meget bedrovet af Sorg over sin

Kjæreste, hvem hun kaldte Flores; hvor reiste hun hen?

spurgte Flores; til Babilon, lod Svaret, og siden kjobte

Keiseren hende. Den Nat tilbragte de hos Færgemanden.

Om Morgenen, da de toge afsted, gav Flores Færgemanden

100 Montstykker, og bad ham vise sig hen til en af hans

Venner i Babilon , og give sig Jertegn med. Herre ,

svarede Færgemanden, naar du kommer til Babilon, vil du

stode paa en Indso med en Bro over; naar du kommer

over Broen, vil du træffe den, som bevogter Gaardsporten;

han er en meget god Ven af mig og en rig Mand, der har

det bedste Sted i Byen , som det sommer sig en Kjob

mand; mellem os finder et saadant Fællesskab Sted, at

Halvdelen af det, som han erhverver, horer mig til og om

vendt; tag her min Ring og giv ham den som Jertegn, for

at han skal tage godt imod dig. Da Flores havde taget

Afsked med Færgemanden, reiste han derfra. Ved Middags

tid kom de til Staden og traf Portvogteren. Han var ifort

kostbare Silkeklæder og sad paa en Marmorsten , der var

1850. 3
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stols mynd, klæddr * goftum silkiklæftum ; en hverr, er yfir

for Itruna , lauk iiij peninga , en iij fyrir hest sinn; gekk

Klores på at honum ok heilsaSi honum ok syndi honum

gullit'2 pat er honum var sent; tok hann på vio ok pottist

vita, at Klores var bæfti [rikr ok3 kurteiss; sendi hann på

siftan til sinnar fru, at hon tæki sæmiliga vio honum; ok

er hon så fi'ngrgull4 bonda si'ns, fagnafti hon peim vel, ok

skorti |)å eingan hlut. Nu var Klores [ par kominn 5 er

unnasta hans var: purfti hann nu goftra råfta vio; nu

hugsar Klores meft ser: [ek er einn8 konungs son, ok var

mer gott heima; er ek farinn sem eitt fol; hverjum skal ek

segja mitt erindi7? ek kann hér eingan mann, ok ef ek segir

nokkurum , på em ek fol ; en ef konungr verftr varr 8 vio

mina ætlan, på mundi hann låta veita mér håftuligan daufta.

\'2 9. Er mér råft at snuast heim ok få mér eitt råft.

En jafnskjott kom honum annat i' hug, ok sagfti svo: ekki

skal svo vera, ok vilda ek sjå hana, pvi at ek er nu hér10

kominn n; pat var mér på i hug, er ek vildi Ieggja mik

meft kn/finum; er bat ok satt'2, pé at ek ætta alla verold-

ina, på vildi ek heldr Blankifliir; en ef hon [ vissi at13

ek væra hér, på mundi hon vio leita mik at finna, ok svo

skal ek gera, po pat verfti minn bani14; ok er Klores sat

mjok hryggr ok hugsafti sh'kt , på kom husbondi heim ok

spyrr'8, pvi hann var svo oglaftr; ef yftr mislikar nokkurr18

hlutr hér, skulum vér gjarna at gera ok um bæta. Klores

mælti: vel gezt mér hér at ollu, ok pat vildi ek lifa, at

pat yrfti goftu launat; en ek er hugsjukr um kaupeyri

*) ... ddr, Af. — a) efter Gisn. — 3) fra [saal. R.; Hul i

Af. — 4) nll , M; menit, R. — s) fra [... . omin, M;

saal. R. — 6) fra [saal. R} Bul i M. — 7) saal. R; Hul i Af

— e) efter Gisn. — 9) Kapitlet har en rod Overskrift, som synes

at være : drecka. — ,0) efter Gisn. — ") .ofn, Af. — ia) . . tt, Af.

— "3 fra [vis ... . Af. — 14) . . ni. Af. — 's) . pyr , Af. —

'a) saal. rettet; nock , Af.
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saaledes udhugget, at den lignede en Stol. Enhver, som

kom over Broen , maatte betale 4 Penninge for sig selv

og 3 for Hesten. Flores gik hen til Portvogteren , hilste

paa ham og gav ham den Ring, han havde faaet med til

ham ; Portvogteren tog imod Ringen , og da det tykkedes

ham , at Flores baade var rig og hovisk , sendte han dem

hen til sin Hustru og bod hende modtage ham hæderligen ;

da hun saa sin Mands Ring , modtog hun dem saa godt,

at de ikke savnede nogen Ting. Nu havde Flores naaet

det Sted , hvor hans Forlovede var , men her vare gode

Read dyre. Han anstillede hos sig selv folgrnde Betragt

ninger: jeg er en Kongeson , og havde det godt hjemme,

men har baaret mig ad som en Taabe; for hvem skal jeg

aabenbare mit Ærinde? Jeg kjender her ikke et Menneske,

og hvis jeg siger nogen min Hensigt, er jeg en Daare;

men hvis Kongen faaer Nys om, hvad jeg har i Sinde, vil

han lade mig dræbe paa en forsmædelig Maade. '

12. Det er derfor raadeligst for mig at vende hjem

igjen for at hente mig et Raad. Men hans Tanker toge

snart en anden Retning: det skal ikke skee , sagde han,

thi siden jeg er her, vil jeg dog see hende: saaledes var

jeg til Sinds den Gang jeg vilde gjennembore mig med

denne Kniv; selv om jeg kunde vælge imellem Besiddelsen

af hele Verden og Blankiflur, vilde jeg dog i Sandhed fore

trække hende ; vidste Blankiflur at jeg var her , vilde hun

soge at træffe mig, og det samme vil jeg ogsaa gjore, om

det saa skal vorde min Dod. Medens Flores endnu sad

meget bedrovet og anstillede slige Betragtninger, kom

Vcrten hjem og spurgte ham, hvi han var saa bedrovet;

hvis her er noget, du ikke synes om, ere vi villige til at

gjore en Forandring og indrette det bedre. Flores svarede:

her er alt efter mit Ønske, og jeg vilde gjærne opleve den

Dag, at det blev godt betonnet, men jeg er bekymret for

mine Varer, thi jeg frygter for, at jeg ikke faaer dem jeg

3*
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minn, ottumst ek, at ek fai ekki [)ann varning, er ek vilda,

ok po at ek finni, ottumst ek, at ek fai ekki keypt. Hus

bond! var vitr maftr ok undirstoo £at , er hanu talaoi , ok

baft Fleres fara til matar: f sifian vil1 ek gefa hit bezta

råft um pat, er pii spyrr mik. JJå mælti hiisbondi til konu

sinnar: sannliga er fiessi maor goftra manna, ok settu hann

millum okkar. Hnsbondi hét Daries, en hiisfrii hét Toris.

Var par sæmiliga pjonat, skeinktr hinn bezti drykkr af

silfrkerum ok gullkerum ; sioan var framborit ker þat hit

rika, er Flores åtti, ok var sett fyrir hann, ok horfoi hann

å, hugsandi på til Blaokifliir, ok var på mjok églaftr. ' Ok

er husbondi sér petta ok hans hiisfrii , båftu pau svipta

borftum; ok er borft voru uppi, mælti husbond;: leyn mik

ekki, pvi pii ert'svo oglaftr, en ef pti Ieynir mik, þå gerir

pii per ekki gagn. Toris mælti: mer synist sem [Blankiflur

muni elska2 penna mann, ok likt pætti mer, at pessi ma8r

væri brooir hennar, pvi at svo var hon hér [hålfan måuuft3,

at bæoi grét hon nått ok dag , harmaoi hon unnusta sinn

ok nefndi hann [ Flores. Ok er hann 4 heyrni Jtetta , på

jok storum um hans harm ok andvarpaoi ok sagoi hus-

bonda , [ at pessi 5 Blankiflur var hans unnasta ; f)å

svarar Daries: mikill fjoldi manna geymir hana. Flores

mælti : f 6 kunna råoi minu ; ek er komings son 7

en Blankiflur er min unnusta 8 , var hon stolin frå [ mer

sakir* ofundar; ek er rikr maor at pelli ok eximi, ok vil10

ek gera pik nog rik[an , til þess at 11 pii sért i raoum

meo mer; ok satt at segja , at ek skal hana missa eoa

deyja12, efta få hana ella; på svarar Daries: mikill skaoi

er pat, ef pii tynir lifi pi'hu, [en ek 13 kann ekki råft til

') [ si .... 1, M. — *) fra [ borte i Af; optaget efter R. —

a) fra [ h nu8 , Af. — 4) fra [ lidt usikkertl — *)fra [ e.

Gisning. — *) her mangle S eller 3 Ord i Texten form. Hul

»Af. — 7)fra [ ek er einn kongs son; kunna ek J)a illa minu rå5i

°: jeg er en Kongeson, men var den Gang ilde Ulfreds med
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Snsker, eller at jeg ikke kan komme til Kjob , om jeg saa

traf dem. Verten , der var en fornuftig Mand , forstod

godt, hvad Flores mente, og bad ham gaae tilbords : siden

vil jeg give det bedste Raad med Hensyn til alt det du

sporger om. Da sagde Verten til sin Kone: denne Mand

er uden Tvivl af en god Familie; lad ham sidde imellem

os ! Verten bed Daries , men Vertinden Toris. Opvart

ningen var hæderlig , og udmærkede Drikkevarer bleve

skjænkede af Solv- og Guldkar; siden blev Flores's prægtige

Kar baaret ind og sat for ham , men da han saa paa

det, kom han til at tænke paa Blankiflur og blev meget

bedrovet. Da Verten og hans Hustru saae det , gave de

Ordre til at tage Bordene ned. Da dette var gjort, sagde

Verten: skjul ikke for mig Grunden til din Bedrovelse,

thi hvis du gjor det , er det til din egen Skade. Toris

sagde : jeg er af den Formening, at Blankiflur elsker denne

Mand , og det forekommer mig ikke usandsynligt , at han

er hendes Broder, thi de 14 Dage hun var her, græd hun

baade Nat og Dag af Sorg over sin Kjæreste , hvem hun

kaldte Flores. Da Flores horte dette , blev han endnu

mere bedrovet , sukkede og fortalte Verten , at denne

Blankiflur var hans Forlovede. Daries svarede: en stor

Mængde Mennesker forvarer hende. Flores sagde: ■;

jeg er en Kongeson og Blankiflur er min Kjæreste , hun

blev stjaalet fra mig af Misundelse ; jeg er rig paa Silke

og Floiel og skal gjore dig til en holden Mand , hvis du

vil staae mig bi med dine Raad; thi, forat sige Sandheden,

er jeg bestemt paa, enten at miste Blankiflur og doe, eller

at faae hende. Det er stor Skade, sagde Daries, hvis du

mine Kaar, R. — 8) saal. rettet; onazta, M. — g)fra [ e. Gisn.

— ») tilf. e. Gisn. — 1') fra [ e. Gisn. — ") e. Gisn. — ") fra

[ e. Gisn.

a) Meningen af Sætningen: kunna tninu råbi, beroer paa de

manglende Ord, og Stedet kan derfor ikke oversættes.
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at leggja; en pat Iitla er ek kann vil ek gjarna til låta, ok

veit ' ek pat, at pu vilt pat ekki , pvi at Hf [)itt liggr vio,

pvi at eingi niaor er svo rikr i veroldinni 2, ef komingr

yroi viss , at ekki feingi skemmiligan dau5a ; en bar sem

hon er, må [ hvorki granda3 væl né gerningar, ok po allt

folk i heiminum sækti f)ar at, mætti hana ekki få at heldr;

pvi at komingr hefir undir ser l konunga , ok koma allir

til hans å iij nåtta fresti , ef hann vill ; en Babilon er x

rasta laung ok hår borgarveggr umhverfis , svo barftr , at

ekki bitr å : hann er svo bykkr , at hann er fimm faftma,

ok fimtå n hår ; sjo hlio ok xx eru par å, ok sterkr kastali

yfir hverju , ok markaor hvern dag hjå hverjum kastala;

en i borginni4 eru vij c kastala, ok i' hverjum e riddara;

einn af peim ynni ekki keisarinn af Rom vio allt sitt lift

å vij vetrum ; i m!ftri borginni er kastali einn , er jotnar

gjorou foroum, hann er c faoma hår ok c faoma um at

mæla , ok gerr af grænum steinum , ok er så steinn harftr,

ok allr hverfor meft hinum sama steini; en knapprinn er

af gulli af upp, ok stendr staung xxx ålna laung af gulli,

ok er hann gerr vel ok par å einn karbunculus, er bjartari

er um nætr, en ljos um daga, lysir hann alla daga ok nætr

um borgina, ok x rastir må sjå, å5r maftr komi i borgina ;

eru i kastalanum iij golf, er hvert upp af oftru , ok oll

mcft marmarasteini 5, en eingi stolpi heldr peim upp , ok

ekki fær ek pat skilit 8, hvat peim heldr upp ; standa po

nokkurir småstolpar vio innan,allt af eiimm steini, undir pakit.

13. En hestr er gerr å mioju hallar golfi af brendn

silfri; stendr or munni honum skirt vatn, jokulkalt; pångat

gånga jungfriir r at pvo ser; xv klefar eru i peim turni,

harola rikuliga biinir; allir veggir eru meft gull gervir, meft

alls kyns Ii'kneskjum ; kemr eingi så meistari til pess turns,

') e. Gisn. — a) u'a M. - J) fra [ h da, Af. —

*).... inni, Af. — s) marmarasteT, Af. 6) skilt, Af. *) iufrur, Af.
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skulde miste dit Liv; jeg kan vel ikke give dig noget

Raad, men hvad der staar til mig, i hvor ringe det end er,

vil jeg gjærne meddele dig ; da det imidlertid gjælder dit

Liv, veed jeg, at du vil ikke gaae ind paa det, thi ingen

i Verden er saa mægtig, at han jo vilde faae en forsmædelig

Diid , hvis Kongen blev det vaer ; men det Sted , hvor

Blankiflur er, kan hverken tages ved List eller Trolddom,

og, om saa alle Verdens Folk bestormede det, vilde man

dog ikke kunne naae hende; thi under Kongen staae 50

Underkonger , som alle kunne komme til ham i Lobet af

tre Dage, hvis han Snsker det; men Babilon er 10 Mil lang

og omgivet af en hol Mur, der ved sin Haardhed trodser

alt; den er ikke mindre end 5 Favne tyk og 19 Favne

hSi; den har 27 Porte og et stærkt Kastel over enhver

Port; ved ethvert Kastel holdes Marked hver Dag; i

Byen ere 700 Kasteller og i hvert Kastel 100 Riddere;

eet af dem vilde Keiseren afRom ikke kunne indtage med

hele sin Krigsmagt i 7 Aar; midt i Byen ligger et Kastel,

opfort af Jætter i Hedenold, 100 Favne hoit og 100 Favne

i Omkreds ; det er bygget af en meget haard gron Sten,

og omgivet med en Mur af samme Sten; Kuppelen oven-

paa er af Guld og derfra hæver sig en Guldstang, 30 Alen

lang; deri er mesterlig gjort og forsynet med en Karbun-

culus, der skinner klarere om Natten end Solen om Dagen

den oplyser Byen baade Nat og Dag og kan sees i 10

Mils Afstand fra den; i Kastellet ere tre Gulv, alle af

Marmor og det ene ovenover det andet, uden at de hvile

paa nogen Stotte, og jeg kan ikke forstaae hvad der holder

dem iveiret; indvendig hviler dog Taget paa nogle smaa

StStter, af hvilke enhver kun bestaar af en eneste Sten.

13. Midt paa Gulvet i Hallen staar en Hest afbrændt

Solv; af dens Mund udvælder klart Vand, koldt som lis;

der gaae Jomfruerne hen for at vaske sig; i ethvert Taarn

ere 15 meget rigt udstyrede Værelser; Væggene ere over
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at ekki må meira ncma einn dag bar, en bat allt, er åftr

kunni hann; ekki må bar koma eitr; en i hverjum klefa

er ein frio jungfru, bvi at komingr lætr pångat fara hverja,

er fri'ftust ' er; må hver beirra gånga til annarar, ok svo

mega bær allar gånga til komings, begår hann sendir beim

oro at bjona ser; alls eru bar xv tigir2 meyja , ok allar

storbornar , ok heitir bat meyja kastali ; skulu ij af beim

koma um morna til komings , onnur meft handklæoi , en

onnur meft munnlaug ok kamb; en beir menn , er bann

turn varftveita, eru geldi'ngar, ok eru iij å hverju lopti, ok

einn er beirra meistari , er beim ræ6r ; hann er illr i ser

ok dråpgjarn , hann å at geyma dyranna: gånga sveinar

hans meo nokt sverB, ok drepa allt bat, er meistari byftr;

en hann å berbergi vio dyrnar; kemr bar nokkurr at njésna,

bå heyrir hann begar, ok slær bann til bana ; helir komingr

lofat honum at lcmja bann efta drepa; vakta bann turn ij

menn um daga, en aftrir ij um nætr; hafa beir vopn nætr

ok daga. Jiat er siBr komings at hafa sina konu at hverri

jafnleingft; þann sama dag jafnleingftar sem hann tok hana,

bå let hann kalla til sin undirkominga sina, [ok at aug-

sjåndum beim ollum lætr hann drepa hana 3 , bvi at ekki

vill hann, at hon elski annan siftan. •

14. Sioan kallar hann pångat jungfriir4 sinar, ok gånga

bær allar i eplagarftinn mjok hryggar, bvi at eingi 5 vildi

bvi kaupa sæmdina, at vita sér vi'san daufta; en eplagarftr-

inn er svo fagr ok mikill , at varla finnr bvilikan; bikkir

hann eins vegar ij fafinia ok allr vi'gskarBaftr, sitr å hverju

vigskarfti fugl efta dyr, steypt af eiri ok gyllt, en er vindr

er , på lætr hvert sem Iifs se ok syngr mjok fagrt ; par

sprettr upp vatn bat, er rennr or Paradisu, er Eufratem6

heitir; vaxa bar i alls konar steinar: tiaphitar, jaspis,

') friSuzta, M. — a) saal. Af. — 3) fra [tilfoiet efter JV. —

') jumfrur, Af. — s) eig", 91. — 6) saal. N.
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alt prydede med Guld og alle Slags Billeder ; ingen Mester

kommer til dette Taarn uden at hao kan lære der mere i

een Dag end alt det han kunde for ; der kan ingen Gift

komme; i ethvert Værelse er en smuk Jomfru, thi der

hen lader Kongen fore alle , som udmærke sig ved deres

Skjonhed; det staar dem frit for at besSge hinanden ind

byrdes, ligesom de ogsaa alle maae gaae til Kongen, naar

ban forlanger deres Opvartning; i det hele findes der 150

Jomfruer , alle af hoi Byrd , og derfor kaldes dette Sted

Jomfruborgen; hver Morgen skulle to af dem komme til

Kongen , den ene med et Haaodklæde, den anden med et

Bækken og en Kam; de, som bevogte dette Taarn, ere alle

sammen Gildinger; tre af dem have Vagt i hver Etage,

men de staae alle under een Mester, som befaler over dem;

han er ondskabsfuld og blodtorstig ; han skal passe Ind

gangen; hans Svende gaae med dragne Sværd og slaae alt

ihjel, som han befaler; da han har sit Værelse lige ved

Doren, horer han strax, hvis nogen kommer for at speide

og slaar ham strax ihjel; saadanne har Kongen ogsaa

givet ham Lov til enten at lemlæste eller slaae ihjel; to-

bevæbnede Mænd bevogte dette Taarn om Dagen og andre

to om Natten. Kongen bar den Skik, at han skifter Kone

hvert Aar; Aarsdagen efter at han tog hende, sammenkalder

han sine Underkonger, og lader hende henrette i deres Paasyo,

thi han vil ikke, at hun skal elske nogen efter den Tid.

14. Dernæst lader Kongen alle sine Jomfruer kalde

derhen ; de gaae alle i Haven meget bedrovede , thi ingen

af dem vil betale Æren med den visse Dod. Haven er

saa smuk og saa stor , at dens Mage findes næppe , den

synes at være to Favne paa den ene Side og er overalt

indrettet med Skydeskaar ; paa hvert Skydeskaar sidder en

Fugl eller et Dyr stobt af Kobber og forgyldt ; naar det

blæser , give de alle Lyd fra sig, som om de vare levende

og synge meget smukt ; der vælder op Vand, som kommer

fra Paradis, og kaldes Eufratem; der voxe alle Slags Stene
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iacinctus, kalltidomus, krisolitus, kristallus, smaragdus, ok

margir aftrir ågætir steinar; stendr garftrinn meft laufi vetr

ok varmt sumar; eru par allskyns gros; ok ef maftr kennir

grasa ilm ok heyrir saung fuglanna, på pikkist hann vera

i miori Paradisu; i' miojum garoinum er kelda , ok gert

um meft brendu silfri ; tre eitt er vaxit i keldunni , ok

stendr pat jafoan meo bloma , en pegar er sol i n rennr

upp , pa skinn hon par allan daginn ; en er konungr vill

konum skipta, på leioir hann pær til bekks pess, er fellr or

keldunni , ok leioir pær par yfir , ok bior menn gerla at

hyggja, pvi at par må sjå mikit undr, pvi at ef mær geingr

yfir, þa er vatnit hreint, en ef hon er spillt, på er vatnit

bloft; en su , er at pvi verftr kunn, på er hon pegar brend;

hann lætr pær allar yfir leioa ok vill vita, hvat um hverja

peirra er titt; en på sem fellr blomit af trénu, på skal su

drottmng vera på xij niånaoi , ok åftr hon stigr or staft,

på er drottning kolluo; hagar konungr svo til, at blomit

fellr å på , er hann vill ; si'oan semir hann haoa i ollu

meoan hon lifir.

15. Nii er månuftr til pess at allar meyjar skulu

saman koma, ok gerir hann på mikla veizlu; segja menn,

at hann vili mi eiga Blankiflur; en i peim meyjum ollum

er eingi jafnfrio , ok eingrar pjonustu biggr hann jafnvel,

ok alla si'na elsku Ieggr hann til Blankiflur, ok aldri hyggr

hann at så dagr muni koma , er hann skal hana taka , ok

hina drepa, er nu hefir verit pessa xij månaoi. En Flores

svarar på : myskunnar bi5 ek pik, pvi at pat er minn daufti,

ef svo verftr; vildi ek gjarna at hon vissi hvar ek er; géftr

husbondi, segir hann, hvat skal ek at hafast? eoa hvat

varoar , pott ek låta h'fit, er ek skal hana ekki firma? en

siftal) , er hon veit nat, elskar hon hann aldri, ok fyrr

drepr hon sik sjålf. $;i mælti Daries: se ek, at pii hirftir

litt um Iif pitt, ef pii mættir hana finna; mun ek segja mi

mitt råft: i morgin muntu gånga til turnsins, ok låt sem
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Tiaphiter, Jaspis, Iacinctus, Kalltidonius, Krisolitus, Kri-

stallus , Smaragdus og mange andre udmærkede Stene;

Haven , der staar med Lov baade ved Vintertid og i den

varme Sommer , indeholder allehaande Urter , og den , der

lugter Blomsterduften og horer Fuglesangen, troer sig hen.

sat midt i Paradis; midt i Haven ligger en Kilde, indhegnet

med brændt Solv ; i Kilden staar et Træ , som blomstrer

bestandig og fra Solen staar op, hele Dagen er beskinnet

af dens Straaler; naar Kongen onsker at skifte Kone, forer

han Jomfruerne hen til den Bæk, som kommer fra Kilden,

og lader dem gaae derover, idet han beder Folk passe nSie

paa, da man her kan see et stort Under, thi er den , som

gaar over, Mo, forbliver Vandet klart, hvis ikke, forvandles

det til Blod, og den som overbevises derom, bliver brændt

uden Ophold ; saaledes lader han dem alle fore over , thi

han vil vide , hvorledes det har sig med enhver af dem ;

men den, paa hvem en Blomst falder fra Træet, skal være

Dronning de folgende 12 Maaneder, og bliver strax ud-

nævnt dertil, inden hun gaar et Skridt videre ; men Kongen

mager det saaledes, at Blomsten falder paa den, han onsker;

siden viser han hende alle Slags Hædersbevisninger, saa-

længe hun lever.

15. Om een Maaned skulle alle Jomfruerne samles,

og da vil Kongen holde et stort Gjæstebud; nu vil han,

efter Sigende, tage Blankiflur, thi ingen af alle Jomfruerne

er saa smuk som hun, og ingens Opvartning modtager han

saa gjærne; han omfatter hende med sin hele Kjærlighed

og seer med Længsel den Dag imode, da han skal tage

hende, og dræbe den, han har haft i de sidste 12 Maaneder.

Da sagde Flores : forbarm dig over mig thi det bliver min

Dod, hvis det skeer; jeg onskede gjærne at hun vidste,

hvor jeg er; kjære Vert, sagde han, hvad skal jeg gjore?

eller hvad gjor det , om jeg mister Livet , hvis jeg ikke

træffer hende? men siden, naar hun har faaet det at vide,

vil hun for ombringe sig, end nogensinde elske ham. Jeg
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bu sért hagr , ' ok mæl meft fotum , hversu långr er ; en

dyrvorftr er illr i sér, ok mun spyrja, þvi pii gerir petta;

seg, at ])ii vilt gera annan eptir; ok er hann heyrir pik*

svo rikuliga um tala, på mun hann vil ja eiga vio pik fleira

ok bjofta per at tefla vio sik, ok haf meft per c merkr

brends silfrs ok legg vio, en Ieik ekki utan fé, pvi at

meft fénu måttu blekkja hann; ef svo er sem ek ætla, ok

ef pii fær taflit, gef honum aptr , ok pat meft er pii

hafoir, ok seg, at per pikkir h'tils um slikt vert; en hann

mun mjok pakka per ; annan dag skaltu koma , ok baf

meft per c merkr gulls ok ger sem fyrra dag, gef honum

hvortveggja; mun hann på taka at elska pik, ok mun

bioja pik enn koma , „sakir pess , at mer pikkir pii géftr

maftr , en mik skortir hvorki gull né silfr , ok vil ek gefa

ter , pvi' at pii hefir vio mik kurteisliga gert".

16. Enn prioja morgin haf meft per c merkr gulls

til tafls ok ker pitt; ef pu vinnr enn, på gef honum sem

åftr; på mun hann bioja pik, at pii Ieggir vio kerit, en

pii seg, at per leioist at tefla; mun hann bjofta per til

nåttverftar, en pii pigg, pvi at hann mun vera glaftr vift

pik, sakir gullsins, er pii gaft honum, ok mun hann hér

vel fagna, en til kersins mun hann mjok fysast, mun bjofta

fyrir nær pushundruft marka gulls, ok seg at pii vilt ekki

selja ok gef honum meft peim skildaga , at hann gefi per

tru. si'na , at hann se per i broftur staft um pat , er pii

parft, en sioan måttu segja honum pitt mål; mun hann

på hjålpa per; ef hann fær pat ekki gert, på kann ek

ekki råft at råfta pér '. En Flores pakkafti honum ok

') Det i Indledningen nævnte norske Brudstykke lyder sad

ledes: En floires pakkade fra miok dairo husbonda sinnm oli hæil-

ræde. En sidan drukku pau længe ok uaro kot. ok foro at sofua

sidann. En flrir ihuga sakar suaf floires litit pa not ok langadc

miok at firir durnord kastalans. Ok pægar er dagr uar {)a stod

hann npp. En hasbonde hans fylgdi honum ut ok uisade honum

til turnsens. En fra floires kom frær fra gek hann um ok sa a
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seer, svarede Daries, at du gjærne vil vove dit Liv, hvis

det maatte lykkes dig at træffe hende ; nu vil jeg meddele

dig mit Raad: imorgen skal du gaa til Taarnet, maal dets

Længde med Fodderne og lad som du er en Kunstner;

Dorvogteren, der er ondskabsfuld, vil sporge dig om Grunden,

hvorfor du gjor det; siig ham, at du vil opfore Magen til

det; da han horer at dit Svar rober saa store Rigdomme,

vil han gjærne indlade sig mere med dig, og indbyde dig

til at spille med sig; tag 1 00 Mark brændt Solv med, og

vov dem, men spil ikke uden om Penge, thi med Pengene

vil du kunne blende ham; hvis det gaar saaledes som jeg

troer, at du vinder Spillet, da skal du give ham hans

Penge tilbage , og tillige de Penge , som du havde med,

og siig, at sligt tykkes dig at være en Ubetydelighed; han

vil takke dig meget; den næste Dag, naar du kommer,

skal du have 100 Mark Guld med og bære dig ad som

den forrige Dag, giv ham nemlig begge Dele, saa vil han

begynde at fatte Godhed for dig og indbyde dig endnu en

Gang „thi det tykkes mig at du er en ædel Mand, og da

jeg mangler hverken Guld eller Solv , er jeg villig til at

afstaae dig noget, thi du har behandlet mig med Hoviskhed."

16. Den tredie Morgen skal du tage 100 Mark Guld

med for at spille om, og tillige dit Kar; hvis du vinder

endnu, saa giv ham, ligesom for; da vil han bede dig om

at vove Karret , men siig at det kjeder dig at spille ; da

vil han indbyde dig til Aften, og det skal du modtage, thi

han vil være opromt mod dig , paa Grund af det Guld,

du skjænkede ham , og modtage dig meget venskabelig,

men Karret vil han være meget begjærlig efter , og byde

dig henved 1000 Mark Guld for det; siig at du ikke vil

sælge Karret, men forær ham det paa de Vilkaar , at han

tilsværger dig , at være dig i Broders Sted , med Hensyn

til alt hvad du behover; derpaa kan du aabenbare ham

turnenn mælde hann bæde a længd ok sua a bræidlcik »em sa er

hagr er. En f)ægar er duruurdrcnn sa pet pa næfsti hann honum
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långaoi mjiik at finna dyrvorftinn; ok er dagr kom, på

komu f)eir þ;ingat hiisbondi hans; ok er Flores kom par,

på så hann turninn ok niæld i leingft hans ok breidd, sem

hann væri hagr.

17. Ok er dyrvorftr så hetta , leit hann å Flores

mjok reiouliga ok mælti: ertu njosnarmaftr ok svikari?

Nei , sagoi Flores , f)vi mæli ek kastalann , at ek vil låta

gera annan slikan , er ek kem heim. Ok er dyrvorftr

heyrfti, at Flores mundi vera ri'kr maftr, bauft hann honum

at tefla vio sik. Flores segir: hversu mikit viltu vio

Ieggja? råttu, sagfti hann; c marka brent, sagfti Flores;

ok svo gerftu beir, ok let dyravorftr ok var på mjok reiftr;

en Flores gerfti sem hiisbondi bauft , gaf honum aptr bat

sem hann lét, ok sitt meft: en dyrvorftr pakkafti honum ok

baft hann koma til sin å morgin, ok Flores haffti meft ser

hålfu meira fe en fyrr; på léku beir, ok for bat sem

fyrra dag, at Flores gaf honum aptr, ok sitt. Ok enn iij.

dag kom Flores, ok haffti meft ser c marka gulls1 ok ker

sitt hit géfta; setti mi fram c marka gulls hvorr jpeirra,

ok lætr dyrvorftr; gaf Flores honum enn aptr ok sitt meft;

varft hann på feginn , svo at varla vissi hann. 3>å baft

dyrvorftr Flores leggja vio kerit; F1éres kvezt ekki leingr

vilja leika. Bauft dyrvorftr honum til matar meft ser.

"Jeir foru til borfts , ok var dyrvorftr mjok kåtr , falafti

hann opt kerit at Flores , ok bauft honum fyrir c marka

gulls ok c marka silfrs. Ja mælti Flores: gefa vil ek

bér kerit, en ekki selja, til |iess at pii gefir mer tru bina,

at nu skalt »Ilt gera eptir minum vilja, ok mik ekki svikja i

nokkuru. Ok svo gerftu peir, at dyrvorftr sor honum tru sina.

fællega ok nitrlte sua linart er pu hældr niosnar madr ædr suikare

tcdr hui ser pu sua a turnn uarnn huartke em ck pæira quad

floires.

') gull, Af.
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din Sag, og han vil da hjælpe dig; hvis han ikke kan

det, er jeg ikke i Stand til at give dig noget Raad. Flores

takkede Verten, og længtes meget efter at træffe Dorvogteren.

Strax ved Daggry begav han sig derhen , fulgt af Verten.

Da Flores kom derhen og saae Taarnet , maalte han dets

Længde og Bredde, som om han var en Kunstner.

17. Da Dorvogteren saae det, tilkastede han Flores

meget vrede Blikke, og sagde: er du en Speider og Be

drager? Nei, svarede Flores, jeg maaler Kastellet, fordi jeg

vil lade Magen til det opfore, naar jeg kommer hjem. Da

Dorvogteren borte , at Flores maatte være en rig Mand,

indbod han ham til at spille med sig. Hvor meget vil du

vove, sagde Flores? Det kommer an paa dig, sagde Dor

vogteren. Hundrede Mark brændt (Solv), sagde Flores;

de gjorde da saa; Dorvogteren tabte, og blev meget vred

derover; men Flores, der fulgte Vertens Raad, gav ham

baade de tabte Penge igjen og sine med. Dorvogteren

takkede ham, og bad ham komme næste Dag; Flores tog

en Gang saa mange Penge med , som for , og da Spillet

var forbi, gik det som den forste Dag, at Flores gav ham

(de tabte Penge) tilbage og sine med. Da Flores kom den

tredie Dag. havde han 100 Mark Guld med og sit kostbare

Kar; hver af dem lagde 100 Mark Guld op ; Dorvogteren

tabte , men Flores gav ham endnu (Pengene) tilbage og

sine med; herover blev Dorvogteren næsten ude af sig

selv af Glæde. Dernæst bad han Flores om at vove

Karret; Flores sagde at han ikke havde Lyst til at spille

mere. Dorvogteren indbod nu Flores til at spise med sig.

Da de havde sat sig tilbords , var Dorvogteren meget

munter , bad Flores ofte om at sælge sig Karret , og bod

ham 100 Mark Guld og 100 Mark Solv for det. Jeg vil

ikke sælge Karret, sagde Flores, men jeg vil forære dig

det , mod at du til sværger mig , at du vil handle efter

min Villie i alt uden at bedrage mig i nogen Ting. Det

skete, og Dorvogteren aflagde den forlangte Ed.
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18. Si'Oan tok hann vio keiinu ok fellr a kné fyrir

Flores , ok bauzt at gerast hans maftr ; Flores tok vi&

honum ok let hann sverja sér eioa; en er bat var allt

gert, þå mælti Flores : ek vil segja per mitt eyrindi; hér er

i pessum turni unnasta min, Blankiflur; fyrir hennar sakir

hefir ek trooit margan okunnan stig af Spama , bar var

hon stolin fra mer; bar skaltu mer dugnaft til veita at ek

megi hana finna. Ok er dyrvorftr heyroi petta , varft

honum svo illt vio, at hann vissi varla, hvat hann skyldi

at hafast, ok mælti: illa hefir bu mik blekkt me5 fé ni'nu,

ok bin vizka hefir mik sårliga dårat; en bat verftr minn

bani, pfn ok hennar; fær ek nu varla aptr kipt pvi sem

jåtat er; gakk pu nu heim ok kom å iij natta fresti; verft

ek um at hugsa , hvat til råoa er. Flores segir : bat er

oflångt. Dyrvoror svarar : mer pikkir ofskamt , sakir

dauoans. For Flores heim , mjok hryggr , potti honum

långt, bvi at hann ottaflist ekki dauftann, ef hann fyndi

Blankiflur. Let dyrvorftr taka xij laupa stora ok fylla me5

alls kyns blom ok låta færa meyjuuum , ok var petta til

buit på er Flores kom. Let hann Flores fara i rauftan

kyrtil , at hann skyldi samlitr vio blomit , ok sendi sioan

sinn laup til hverrar meyjar; ok er lauprinn var buinn,

kallar hann til sin ij sveina : færit Blankiflur ok skundit

aptr. En peir båru i brott, ok potti mjok piingt, bolvaftu

peir peim er i' fyllti: låtum or sumt; nei, sagfti annarr, ef

vit gerum pat , på geldr hryggr okkarr. Geingu peir upp

ok hittu ekki rétt å klefana; nvi at peir viku til hægri

handar * , en klefi Blankiflur var til vinstri handar; settu

par niftr laupinn, sneru i brott. Eloris2 pakkafti peim, ok

las blomit ; hugfti Flores , at hann mundi kominn til

Blankiflur, hljop upp or laupnum, en Eloris varft nu hrædd,

ok tok at gråta , svo at meyjarnar heyrftu ; geingr Flores

') rettet; handan, IH. — a) saal. tydel. M.
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18. Da Dorvogteren havde modtaget Karret, knælede

han for Flores, med Tilbud om at blive hans Mand. Flores

tog imod hans Tilbud, og tog ham i Ed ; da det var forbi,

sagde Flores: nu vil jeg sige dig mit Ærende; her, i dette

Taarn sidder Blankiflur, min Forlovede, for hvis Skyld jeg

har betraadt mangen fremmed Sti fra Spanien, thi der blev

hun mig frastjaalet; du skal yde mig Hjælp til at jeg kan

træffe hende. Da DSrvogteren borte dette, blev han saa

forskrækket, at han vidste næppe hvad han skulde gjore, og

sagde: du har skammeligen bedaaret mig ved dine Penge,

og din Klogskab har narret mig smerteligen; det bliver

min og din Dod og Blankiflurs tillige ; nu kan jeg næppe

ændre det, som jeg har lovet; gaa nu hjem, og kom igjen

om tre Dage; jeg maa overveie, hvad her er at gjore.

Det er for længe, sagde Flores. Jeg synes det er alt for

kort Tid , at have tilbage at leve i , svarede l)«ir vogteren.

Nu gik Flores hjem meget bedrovet , da det varede ham

for længe, thi han frygtede ikke for Doden, hvis han blot

traf Blankiflur. Dorvogteren lod tage tolv store Kurve,

fylde dem med allehaande Blomster forat bringe Jomfruerne,

og havde dem færdige, da Flores kom. Han lod Flores

tage en rod Kjortel paa, forat han skulde være af samme

Farve som Blomsterne, og sendte derpaa en Kurv til hver

af Jomfruerne ; og da Kurven var færdig , kaldte han til

sig to Svende: „bringer Blankiflur dette og kommer snart

igjen". Svendene gik med Kurven , og bandede den, som

havde fyldt i den, thi den tyktes dem meget svær: l lad

os kaste noget bort". „Nei", sagde den anden , „thi hvis

vi gjore det, saa vil vor Ryg komme til at undgjælde for

det". De gik saa op, men tog Feil af Værelserne, da de

dreiede til Hoire, medens Blankiflurs Værelse laa til Venstre;

her satte de Kurven og gik bort. Eloris takkede dem, og

tog Blomsterne op; da Flores, der nu troede, at han var

kommen til Blankiflur , sprang op af Kurven , blev Eloris

1850. 4
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nu skjotliga aptr i' laupinn ok bar a sik blomk , lå kyrr,

ok hugsaoi, at nu mundu svik i vera ; komu bar meyjarnar

allar , er i voru turninum , ok spurou , hval: henni var ;

kom henni på i hug, at hat mundi vera unnasti Blankiflur,

så er hon harmani opt, ok mundi vera misborit, hugleiddi

mi , hversu hon skyldt ansvara beim , ok mælti : mer var

fært blom i' laupi bessum , ok er ek vildi skemta mér ok

lesa blninil, Hang bar upp eitt iilVildi1, ok laust væng si'mim

å kinn mer, varu ek vio bat mjok hrædd , at ek æpti 2

sem ek måtta hæst; en jungfrurnar téku at hlæja ok

gogu8u 3 hana mjok.

19. Hon var dottir jarls4 af Saxlandi; voru bær

goftar vinur Blankiflur , hvor unni bar annam 5 sem bier

væri systur ; beirra klefar stooust å , ok bar nær ekki å

millum , nema vegrinn. Geingu jungfrurnar i sina klefa,

en Eloris kallafti å Blankiflur, ok sagoi : vina min, gakk

hingat ok sjå blomit , er mér var fært , bvi' at bu munt

vilja hafa, [tvi at ek heli ekki fyrr slikt blom set. Blanki

flur mælti: illa gerir [)ii bat, vina min, at (ni gabbar mik,

nvi at mjok Ii'ftr mi at nu'num daufta; |ivi at mér er sagt,

at komingr vili nu hafa mik at konu; en ef guft vill, bå skal

mér aldri verfta bvi brugftit, at ek skula8 vera åstar svikari,

svo sem Flores geroi vio mik , skal ek fyrir hans sakir

drepa mik sjålf. Ok er Eloris heyroi fietta , botti henni

hormuligt , ok mælti: fyrir bess sakir, er pii annt svo

mikit, þå sjå blomit. En er Flores heyroi betta7, þå hljop

hann upp or laupinum ; ok begar sem bau såst , [);i

mintust bau vio ok foomuoust långa hri'ft. Eloris mælti:

vina min, kennir bu mi blomit betta, er fyrir skommu

vildir fni ekki sjå? vist væri sii géft vina bin, at pii gæflr

hlutskipti af bessu blomi! Vina, sagoi Blankiflur, |)etfa er

')fifrilldi, M. — *) saal. M. — 3) gaugvihi, M. — 4) j, M.

— s) aiiar. M. — 6) saal. M. — 7) Ulf. efter Giining.
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saa forskrækket , at hun begyndte at græde , saa at de

andre Jomfruer horte det ; Flores skyndte sig tilbage i

Kurven, skjulte sig med Blomsterne, og laa stille, thi han

troede, at her var Svig med i Spillet; alle Jomfruerne fra

Taarnet kom , og spurgte hvad .Eloris feilede. Da faldt

det Eloris ind , at denne Mand vistnok var Blankiflurs

Kjæreste, for hvis Skyld hun sorgede saa tidt, og at Kurven

ved en Feiltagelse var bleven sat paa dette Sted; hun

overlagde nu, hvad Svar hun skulde give Jomfruerne, og

sagde derpaa; denne Kurv blev bragt til mig med Blomster,

og da jeg vilde opsamle dem , for at more mig , uSi en

Sommerfugl op af Kurven , og slog mig paa Kinden med

sin Vinge, hvorover jeg blev saa forskrækket, at jeg skreg

alt hvad jeg kunde; Jomfruerne brast i Latter og gjorde

sig lystige over hende.

19. Eloris var Datter af en Jarl af Saxland; hun

og Blankiflur vare gode Veninder , og holdt saa meget

af hinanden, som om de vare Sostre; deres Værelser laae

ligeoverfor hinanden, cg der var næsten ikke andet imellem

end Gangen. Da Jomfruerne gik til deres Værelser, kaldte

Eloris paa Blankiflur, og sagde: min Veninde, kom hid

og see paa de Blomster, jeg har faaet, thi du vil vistnok

have dem , eftersom jeg aldrig har seet slige Blomster.

Blankiflur svarede: du gjiir ilde i at narre mig, min Ven

inde, thi min Dod nærmer sig nu stærkt; jeg har nemlig

hort , at Kongen nu vil tage mig til ægte; men, er det

Guds Villie , skal ingen nogensinde kunne bebreide mig,

at jeg har brudt min Troskab , som Flores har gjort mod

mig; for hans Skyld vil jeg ombringe mig. Da Eloris

horte dette., tyktes det hende meget sorgeligt, og hun sagde:

for hans Skyld, som du elsker saa hoit, skal du see paa

Blomsterne. Da Flores horte dette , sprang han op af

Kurven , og strax som de saaes , kyssede de og om

favnede hinanden i lang Tid. Da sagde Eloris: kjender

4*
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Flores unnasti minn. Baftu bau hana nu bæoi , at hon

skyldi leyna , bvi at okkarr liggr Iiani vio , ef konungr

verftr vi'ss. Ekki burfit bit mik at ottast , sagoi Eloris;

en bau bokkuftu henni orft sin. Leiddi Blankiflur [);i

Flores i hvi'lu si'na, er nog var buin mcft gullvef, ok sagfti

bå hvort Sftru sinn vilja. Sæll hikkjumst ek, sagoi Flores,

at ek hefir bik Tundit, bvi at aldri beio ek ro sioan ek

misti hin. Hversu komtu hingat? sagfti hon; en hann

sagoi henni. Vom bau hålfan manuft saman , atu ok

drukku ok svofu bæoi samt; en Eloris bjonaoi beim , svo

at bau skorti ekki. En hamingja beirra, er suinir menn kalla

gæfu , skipli bratt um sæmd beirra eptir sinni venju ok

gerfti bau nog sorgfull, sem bau voru gloft åftr; bvi at bat

var heunar leikr, at hon hof bau upp nm stund, ok nior-

aoi sioan; er ok eingi svo ovitr, ok fylgir honum gæfan,

at hann er ekki kallaftr vitr , en er gæfan minkar , bå

hcitir hann fol.

20. Jat var einn morgin at bau svofu sætliga , ba

stoo Floris upp ok kallaoi a Blankiflur, ok sagoi, at timi

var at koma til konungs , sem bær væri vanar , at gera

si'na bjonustu. Ek tnun skjritt koma , sagoi hon , ok

sofnaoi begar. Eloris gekk til konungs , ok hug&i at

Blankiflur mundi koma eptir; ok er hon kom ekki, spuroi

konungr eptir henni. Herra, sagoi Eloris, myskunar

bior hon1, |)vi at hon vakti i alla nott ok saung a bok

sina ok baft fyrir ykkr , at ykkarr samgångr skyldi til

fagnaftar verfta, begar bar kæmi; en i dagan sofnaoi hon,

ok botti mér mikit fyrir at vekja hana. Er bat satt?

sagoi konungr. Ja, ja, sagfti hon. Vel geroir bu betta,

sagoi konungr , ok ansaoi ekki til meira at sinni. Annan

morgin slof) enn Eloris upp ok kallaoi a Blankiflur , ok

sag&i hana of leingi vilja sofa. Hon svarar: gakk, ek

kcmr skjott , ok mun ek fy rr koma en bu ; en er hon

') Ulf. efter Gisning.
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du nu , min Veninde , den Blomst , du for lidt siden ikke

vilde see paa? Det maatte visseligen være en god Veninde

af dig, som du vilde gjore delagtig i denne Blomst! Ven

inde, dette er Flores , min Forlovede, sagde Blankiflur.

Nu bade de begge Eloris om, at holde dette hemmeligt: „thi

det bliver vor Dod , hvis Kongen faaer det at vide". For

mig behove I ikke at frygte , sagde Eloris. De takkede

hende derfor. Derpaa forte Blankiflur Flores til sin Seng,

der var rigeligen smykket med guldvirket TSi, og nu aabnede

de deres Hjerter for hinanden. Jeg priser mig lykkelig,

sagde Flores, at jeg har truffet dig, thi jeg har aldrig, haft

nogen Ro, siden jeg mistede dig. Hvorledes kom du her

til? spurgte Blankiflur. Flores fortalte hende det. Der

efter tilbragte de 14 Dage sammen paa den Maade, at de

spiste , drak og sov sammen. Eloris opvartede dem , saa

at de intet manglede. Men deres gode Fylgje, som nogle

kalde Lykke, gjorde, som den pleier, snart en Forandring

i deres Kaar , og forvandlede deres forrige Glæde til en

ligesaa stor Bedrovelse ; thi det var hendes Spil, at hæve

dem for en kort Tid og siden fornedre dem. Ingen er saa

dum , at han jo bliver kaldet viis , naar han har Lykken

med sig, men naar den glipper, hedder ban en Taabe.

'20. En Morgen da Flores og Blankiflur sov sodt,

stod Eloris op, kaldte paa Blankiflur, og sagde : nu er det

paa Tiden , at vi gaae til Kongen , som vi pleie , for at

gjore ham vor Opvartning. Jeg skal snart komme, sagde

Blankiflur, men faldt strax i Sovn. Eloris gik til Kongen

og troede, at Blankiflur kom bagefter, men hun udeblev.

Kongen spurgte om hende. Herre, hun beder om Naade,

sagde Eloris , thi hun vaagede hele Natten , sang af sin

Bog, og bad for eder, at eders Forening i sin Tid maatte

fure til Glæde, men i Dagbrækningen faldt hun i Sovn, og

da vilde jeg nodig vække hende. Er det sandt , sagde

Kongen. Ja, sagde hun. Du gjorde vel i det, sagde
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vildi upp standa , faftmaoi Flores hana , kysti ok hneigfti

hana i sængina aptr ; sofnuou sioan svo at varir peirra

lågu saman. En Eloris gekk til komings , ok spuroi

konungr at Blankifliir, en hon svarar eingu, ok hugoi hon

at Blankifliir mundi gcingin til komings. Ottumst ek, sagoi

hann , at nokkut sé um hennar hag ', pat er ekki skyldi.

Eloris sagfli: lion inim sk jol ( koma, pvi at hon reis fyrr

upp en ek; pvi at hon hugoi, at svo mundi vera ; ella

mundi hon nokkut annat hafa til andsvara * feingit. Geroi

konungr ser nu mart i' hug , kallaoi til sin einn herbergis-

svein , ok mælti : gakk skjott ok bi?) Blankifliir koma til

m i'n. En er hann kom i hiis hennar , på så hann h var

pau lågu, Flores ok Blankifliir, ok hugoi hann at Eloris

mundi vera, pvi at Flores hafoi ekki skegg , voru får

meyjar friftari ; geingr hann aptr til konungs ok sagfti: ek

sa varla jafnmikla åst, sem nær hafa, Blankifliir ok Eloris;

bær sofa sætliga , at munnar peirra lagu saman , ok ekki

vilda ek vekja pær. Skipti konungr mi liliim , var hann

stundum rauor sem hloo , en stundum hleikr, hann tok

sverft sitt , ok vill mi sjå petta: |ivi at miskent hefir |n'i

Eloris, sagoi konungr, pvi at hon var nu rétt bér; mun

[lar kominn nokkurr karhnaor; mundi ek f)6 hyggja at

cingi mundi svo djarfr vera, at hana skyldi |iora at elska.

Geingr hann i neirri re'uYi upp i' turninn , ok sveinuinn

meo honum , en svero sitt hafoi hann bort ; ok er hann

kom i herbergi Blankifhir, ban hann sveininn 3 lata glugg

upp , at solin mætti inn ski'na , en på måtti hann sjå oll

pau tioiudi, hversu pau lågu. Stendr hann yfir peim meft

brugftnu sverfti , ok eru pau nauftuliga stodd , nema guo

hjålpi peim ! Vissi konungr varla , hvort mær lå hjå

*) taal. R; mangler i M. — ") anzsua. Af. — 3) saal.

rettet, sneio, Af.
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Kongen , og lod sig noie med denne Forklaring. Næste

Morgen stod Eloris atter op, kaldte paa Elankiflur og sagde

at hun sov for længe. Gaa, sagde Blankiflur, jeg kommer

strax , og vil indfinde mig forend du. Men da hun vilde

staae op , omfavnede Flores hende , trykte et Kys paa

hendes Læber og hoiede hende tilbage i Sengen ; derpaa

faldt de saaledes i Sovn, at deres Læber berorte hinanden.

Da Eloris kom til Kongen, spurgte han hende om Blankiflur.

Men Eloris, der troede, at Blankiflur var gaaet til Kongen,

svarede intet. Jeg frygter for, blev Kongen ved, at det

paa en eller anden Maade er anderledes fat med hende,

end det burde. Hun kommer vistnok strax, sagde Elnris,

thi hun stod for op end jeg. Eloris troede nemlig, at det

forholdt sig saaledes; ellers vilde hun have fundet paa et

andet Svar. Kongen, der nu begyndte at fatte Mistanke,

lod en Kammertjener kalde, og sagde: skynd dig hen, og

siig Blankiflur, at hun skal komme til mig. Men da Svenden

kom ind paa Blankiflurs Værelse , saae han at hun og

Flores laae sammen , men han antog ham for Eloris , thi

han havde inlet Skjæg , og faa Jomfruer vare smukkere

end han; derpaa gik han tilbage til Kongen, og sagde:

jeg har næppe seet en saadan Kjærlighed som den , der

tinder Sted imellem Blankiflur og Eloris; de sov saa sodt,

at deres Munde bcriirtc hinanden, og jeg nænnede ikke at

vække dem. Nu skiftede Kongen saaledes Farve, at han

blev undertiden rod som Blod, undertiden bleg; han tog

sit Sværd, og vilde see dette: l1thi du har", sagde han,

„taget Feil, da du antog det for Eloris, thi hun var her i

dette Oieblik; det er vistnok et Mandfolk; dog bilder jeg

mig ind , at ingen er saa dristig , at han tor holde af

Blankiflur". I denne opbragte Sindsstemning gik Kongen

med draget Sværd til Taarnet , fulgt af Svenden; da han

kom ind paa Blankiflurs Værelse, bad han Svenden lukke

et Vindue op , forat Solen kunde skinne ind , og nu saae
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Blankifliir eua karlmaor , sakir bcss at hatin haf'ui ekki

skegg, enda var hann nog fagr, bauo haun sveininum at

taka klæfti af beim å brjostinu , svo at haiin mætti sjå

hvort væri.

21. jNii sér hann, at betta er karlmaftr, ok ofrar nu

sverftinu, ok vildi hoggva bau i' mioju i' sundr; en sveinn.

inn 1 mælti; imin hann ekki vera bréftir hennar? herra,

stoovit reiui yftra ok fréttit eptir sonnu. Gerbi konungr

svo , ok inælti : bat mun ekki komingligt 2 at drepa bau i

svefni , bvi at aldri skulu bau undan komast. Ok i f)vi

vSknufiu bau , ok så koniing standa yfir sér me5 brugftnu

sveroi , ok ottuuust sinn dauoa ; toku bau bå at grata,

Flores ok Blankifliir , sem von var. Konungr spurfti hvat

rnanna hann væri, lier bu poroir at gåhga hingat i turninu

ok leggjast meu Blankifliir? ok bar fyrir skaltu deyja ok

hon , sti hin vonda piita , er hjå pér liggr". IV li kom

Flores i hug, hvilika sælu bau hofftu heima , eftr hvat mi

var fyrir augum , ok mælti Flores til komings: herra,

sagfti hann , kallit ekki Blankifliir piitu , j)v! at einga fait

per slika i yftvarri borg; mi ger vio mik ok mæl, sem

yuvarr er vili til , bvi at ek er hennar unnasti , var hon

stolin fra mér, ok hér fann ek hana; bift ck , konungr, at

|jn gefir okkr h'fs frost , til bess at undirkomingar bfnir

koma, ok dæmi beir betta svo sem réttast er; munu per

ekki bioja på rangl dæma. Um sioir jåtti hann bvi , at

bau mætti [)a enn grimmari dom hafa. Lét konungr læsa

pau ij låsum , ok setti til xl manna at geyma |)eirra.

22. l?egar lét konungr gera oro undirkomingum

sinum, jorlum ok uftrum undirmonnum, ok sumir voru på

komnir , en ekki allir ; lét komingr gera freim oro ; ok er 3

a) saal. rettet, Buein M. — a) k'ugt, M. — 3) mangler i M.

Ulfoiet efter Gisning.
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han alt. Han staar over dem med draget Sværd , og de

svæve i en stor Fare, hvis Gud ikke hjælper dem! Da

Flores intet Skjæg havde og tillige var meget smuk, kunde

Kongen næppe see, om det var en Kvinde eller et Mand

folk, som laa hos Blankiflur ; han bod derfor Svenden at

blotte deres Bryst, for at han kunde komme paa det rene

med Hensyn dertil.

21. Da han saae , at det var et Mandfolk, svingede

han Sværdet, og vilde hugge dem midt over; men Svenden

sagde: mon det ikke er hendes Broder? Herre, stands eders

Vrede og soger at faae Sandheden at vide. Kongen fulgte

Svendens Raad og sagde: det sommer sig vel ikke for en

Konge at dræbe dem i Siivne, men de skulle ikke undslippe.

I det samme vaagnede Flores og Blankiflur, og da de saae

Kongen staae over dem med draget Sværd , frygtede de

for at blive slaaede ihjel, og brast i Graad, som man

kunde vente. Hvad er du for en , spurgte Kongen , siden

du turde gaae her til Taarnet, og lægge dig hos Blankiflur?

derfor skal du ogsaa do, tilligemed den onde Skjoge, som

ligger hos dig. Nu kom Flores i Tanker om, hvor stor

Lykke han og Blankiflur havde nydt hjemme i Sammen

ligning med hvad de nu havde i Vente, og sagde til Kongen :

Herre, kald ikke Blankiflur for en Skjoge, sagde han, thi

hendes Mage vil I ikke finde i eders By ; mig kan I be

handle og tiltale , som I finder for godt , thi jeg er hendes

Forlovede , hun blev mig frastjaalet , her traf jeg hende ;

jeg beder dig, Konge, at du sparer vort Liv, indtil dine

Underkonger samles, forat de kunne domme i denne Sag

paa den retfærdigste Maade; I vil ikke forlange, at de

skulle fælde en" uretfærdig Dom. Endelig samtykkede

Kongen heri , forat de skulde faae en desto grusommere

Straf. Kongen lod sætte to Laase for deres Dor, og satte

40 Mand til at bevogte dem.

22. Kongen sendte strax Bud til sine Underkonger,

Jarler og andre Undersaatter, af hvilke nogle allerede vare
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fieir komu , tekr konungr til måls: her cru nu komnir allir

minirbeztu vinir, f)eir er réttdæmastir eru — segir þå hversu

hann kcypti Blankifltir , e<V hversu hon haffii mi gert vi6

hann ; taldi haiin nu allar sæmdir , er hann haffii gert

Blankiflur , ok at hann hafni ætlat at taka hana ser til

drottningar; segir hann beiin, hversu til liafoi farit , ok

hversu hann lok |)au bæoi sainan i sænginni , ok hversu

hann skok sverftit , ok ætlaoi at elrcpa pau; „ok af fivi at

ek gaf peim h'fs frest til ,yovars doms , f)å dæmit peim

dauoa, ok hefnit mi minnar sviviroingar meft rettum daufta

domi , f)vi at ckki vil ck petta mal leingr låta odæmt".

5a svarar Marsilias konungr, undirkonungr hans, ok gero-

isf hann na formarer |teirra allra, er þar vom. pvi at hann

var vitr maftr ok gamail; hann mælti me5 berum oroum:

ver vitum mi på skomm, er komingi vorum er unnin; eru

ver til pess komnir, at reka hans harma; bift ek mi alla

yftr dæma rétt um }ietta, siti nu eingi å sinum sannindum,

|ivi at eingum manni niun konungr gjof gefa , fié at meft

honum mæli , ok cingum sok , no at i moti honum mæli

meb rcttu ; en |)at synist mer um petta sem onnur mål,

er i dom cru logo , at ver heyrum hvorstveggja mål,

sækjaoda ok verjanda , ok heyrum vernd hins, er åsakaftr

er; skiptir mest um slik mål, er vio liggr sæmd ok h'f;

er ok osagt fra, ef einn segir; komingr, låtit [tau hingat

koma , ok heyrum , hvort pau hafa petta yerk gert fyrir

ofundar sakir eoa håftiingar , på skulu pau hafa hinn

håftuligasta daufta , at annarr varist l vio at gera slfkt; en

ef honum fylgja nokkur sannindi efta skynsemd, på verft

um ver gjSrr å at lita. Nu stenclr upp Praten jarl2:

skyldugir eru ver herra vorum hans harma at reka meb

orftum ok verkum , en pessi inaor hefir mikla dirfo unnit;

') Ulf. efter R; mangler i M. — J) i*ll M.
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ankomme, andre ikke; til disse sendte han Bud; og da de

vare forsamlede, tiltalede Kongen dem saaledes: alle mine

bedste Venner, de retfærdigste Dommere, ere nu forsamlede

her — derpaa fortalte han , hvorledes han havde kjobt

Blankiflur , og hvorledes hun havde opfort sig mod ham;

han opregnede alle de Hædersbevisninger, han havde vist

hende, og at han havde haft i Sinde at udkaare hende til

sin Dronning; han underrettede dem om, hvorledes alt var

ganct til, hvorledes han traf dem begge sammen i Sengen

og svingede Sværdet , i den Hensigt at slaae dem ihjel ;

„og siden jeg har tilstadet dem Frist til at oppebie eders

Dom , saa dommer dem til Dodcn , og hævner min For-

haanelse med en Tetfærdig Dodsdom, thi jeg onsker ikke,

at denne Sag forbliver længer upaadomt". Kong Marsilias,

hans Underkonge , tog derpaa Ordet , idet han optraadte

som Anforer for alle dem , som vare forsamlede der , thi

hau var en gammel , fornuftig Mand ; han udtalte sig saa

ledes uden Omsvob : vi kjende nu den Skam , som er til-

foiet vor Konge; vi ere alle forsamlede, for at hævne hans

Sorg; jeg opfordrer nu eder alle til at domme retfærdigt i

denne Sag, uden at nogen holder sin Overbevisning tilbage,

thi Kongen vil ligesaalidt forære den noget, som taler hans

Sag , som tillægge den nogen Skyld , som gjor ham ret

færdige Indvendinger; men det er min Mening, at vi saavel

i denne , som i alle andre Sager , som skulle paadommes,

bor hore begge Parter , saavel Anklageren som den An

klagede; lader os derfor hore den Anklagedes Forsvar;

det er især af stor Vigtighed i saadannc Sager , hvor det

gjælder Ære og Liv ; naar kun den ene af Parterne frem

stiller Sagen , er det desuden som om den slet ikke var

fremstillet; lad dem komme hid, Konge, for at vi kunne

hore, om de have gjort dette af Avind og til Forhaanelse,

og, hvis det er Tilfældet, saa skulle de faae den forsmæde

ligste Dod; men hvis Flores har sandfærdige og fornuftige
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vitu ver ekki til hvers at petta þarf, at |iau komi , pvi' at

konungi er pvi' meiri skonim i, er hann ser |iau optar; er

eingi nnuusyn at bi'oa hans andsvara, utan at velja honuia

håuuligan daunn. Æptu på margir: sumir båftu heingja,

sumir hålshoggva pau; en aftrir dæmdu , at pau skyldi

volla i brcnnanda liiki ; sumir, at pau. skyldi grafa kvik i

jSro , ok hoTuoin stæoi upp or jorou , ok steypa sioan

vellanda nleo yfir hofuo pcim ; sumir dæmdu , at pau væri

flegin kvik, ok liffii si'ftan i storkum fjotrum til viftrsjonar

oftrum, sliks at dirfast. Si'ftan stoft upp Marsih'as koniingr

ok mælti: undarligt pikki mer, at pér vilit draga kapp en

ekki réttindi moti pessum vesli'ngum , ok munu per lilla

|iSkk af konungi fa , pvi' at allir eigu ver rétt at dirma.

Syndist nu Sllum ])at råfi , at pau kæmi pangat; ok er

pau kvomu , varh komingr mjok reiftr ok spuroi Flores:

pvi dirfuist jiii at taka Blankiflur unnustu mfna , er ek

faafcSi mér til drottningar ætlat , efta hversu f)ii komt i'

kastalann? vænlir mik at fiii sért gjormngamaor; okunnigt

var pér hér injiik, er pu hugoist mundu leynast her.

Flores svarar: herra, hvorki er ek galdra maor né gjor-

m'nga; en ef pu vilt vist vita1, hvat manna ek sé, på

segir ek pér , at ek em son Felix komings af borg peirri,

er Aples heitir ; ekki gerfti ek pat sakir ofundar vift pik,

heldr sakir réttinda , at ek ték Blankiflur unnustu uiina,

pvi' at hon var rangliga seld ok stolin fra mér , meftan ek

var i skola , ok si'ftan fur ek at leita hennar meft pessum

hætti — ok sagfti |)å hversu farit hafoi, efta meft h verjum

hætti hann kom i kastalann , ok hversu hann gaf farhirfi-

inum 2 fé til. En sfoan hafoi hann lokit sinni ræftu , ok

ban £å dæma eptir sinni sogu: byfi ek mik til einvigis

fy rir mik ok Blankiflur ok dyrvoro 3 , at ek hefir rétt at

') tilfilet efter Gisning. — *) saal. rettet ; fe hiroir , M.

jvfr. overfor S. 8Z, TSot. g. — 3) å, M.
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Grunde at fremfore , maae vi undersoge Sagen nærmere.

Da reiste Praten Jarl sig: da det er vor Pligt mod vor

Herre , at hævne hans Sorg saavel med Ord som i Gjer-

ning , og denne Mand har uduvet en stor Dristighed , saa

kunne vi ikke indsec , hvortil det behoves , at de komme

hid. thi jo oftere Kongen seer dem, desto foleligere bliver

den Skam, de have tilfoiet ham; det er aldeles ikke nod-

vendigt at vente paa Flores's Svar, men vi bor strax vælge

ham en forsmædelig Dod. Nu opstod der megen Raaben,

idet nogle forlangte, at de skulde hænges, andre, at de

skulde halshugges; nogle donile at de skulde koges i

gloende Beg, andre, at de skulde levende nedgraves i Jorden

lige til Hovedet, og det overgydes med kogende Olie;

endelig domte nogle , at de skulde levende flaaes og siden

forvares i stærke Lænker forat afskrække andre fra en slig

Dristighed. Da reiste Kong Marsilias sig og sagde: det

undrer mig, at I ville gaae frem med Heftighed men ikke

med Retfærdighed mod disse ulykkelige Mennesker , og,

eftersom vi alle bor domme retfærdigen , saa ville I kun

faae en ringe Tak af Kongen derfor. Nu bleve alle af den

Mening, at Flores og Blankiflur burde mode der. Da de

kom, blev Kongen meget opbragt, og gjorde Flores folgende

Sporgsmaal: af hvilken Grund fordristede du dig til at tage

Blankiflur , min Kjæreste, som jeg havde bestemt til min

Dronning, og paa hvilken Maade kom du ind i Kastellet'?

du er vistnok en Hexemester; dog har du haft saare lidet

Kjendskab til dette Sted, siden du troede, at du kunde

skjules her. Herre , var Flores's Svar, jeg er hverken en

Hexemester eller en Troldmand ; hvis du vil vide med

Vished, hvorfra jeg nedstammer, saa siger jeg dig, at jeg

er en Son af Kong Felix af den By som hedder Aples;

det var ikke Had til dig men Retfærdighed , som bragte

mig til at tage Blankiflur, min Fæstemo, thi hun blev mig

'rastjaalen og solgt paa en uretfærdig Maade, medens jeg
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mæla. Var på sent eptir dyrverfti ok leiddr fyrir koming,

var hann på at spurftr , ef petta væri satt um pångat-

kvoinu Flores, ok gekk hann på vio. Dæmdu peir sioan,

at Flores skyldi sanna mål sitt meft eiuvigi , ok ef hann

yroi sigraflr , [)å skyldi drepa hann , en Blankifhir hrenna

ok dyrvoro; en ef Flores sigrafti , på skyldi hann hafa

Blankifliir ok piggja lif dyrvaroar ok å ofan jafnmikit fé

af komingi sem hann kostahi hana , fyrir vanviroing på,

er komingr hafoi gert Flores.

23. Nu let komingr vopna pann hinn bezta riddara,

ok svo gerfti Flores meft þeim vopnum , er honum voru

feingin , ok varft glaor , er hann måtti slikum kosti nå.

Sotti pangat nu, er peir skyldu berjast, allt folk, er var

i staonum. horfoi å leik peirra, ok voru peir mi bunir, ok

rioust at; i fyrstu atreio på brotnaoi hvorstveggja burt-

staung; drogu peir på sverft sin or s lift ru m; hjo Flores i

skjold riddarans, ok klauf nior i mundrioa, ok sundr axlar-

beinit hit vinstra , en sioan hjo riddarinn skjold Flores i

sundr eptir endilaungu , en ekki kom hann sari å Flores;

rioast at i annat sinn, hjo Flores af honum hondina vinstri

ok ofan i souulbogann ok håls af hesti hans; nu hjo

riddarinn meft mikilli reioi , ok i sundr helming er eptir

var ok å fot hesti hans , svo at hann féll ; eru peir nu

båoir å fæti, hjo på riddarinn til Flores ok i hofuo honum

svo hart, at1 af tok fjoroiing af hjålmi hans ok svo at

blæddi , ok hugftu menn , at på mundi hann gefast , en

honum barg så steinn, er var i bvi gulli , er mooir hans

haffti gefit honum , hjo hann på meo mikilli reioi til

riddarans ok å oxl honum, svo at tok hina hægri hondina

meft ollu. Sioan for2 Flores af herklæftum, ok var på i

g6oum frioi; bau6 komingr honum fé sitt, en Flores neit-

') tilfoiet efter Gisning. — 2) tilfoiet efter Gisning.
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var i Skole, hvorpaa jeg begyndte at soge efter hende

paa folgende Maade — og nu fortalte han hvorledes alt

var gaaet til , paa hvilken Maade han var kommet ind i

Kastellet og hvorledes han havde givet Færgemanden

Penge dertil. Idet Flores sluttede sin Tale, opfordrede

han dem til at domme efter sin Forklaring: som Bevis

paa at jeg har Ret , frembyder jeg mig til Tvekamp paa

egne , Blankiflurs og Dorvogterens Vegne. Siden blev

Dorvogteren hentet, fort til Kongen og spurgt, om det for

holdt sig saaledes med Flores's Ankomst dertil , hvilket

han bekræftede. Derpaa domte de Flores til at bevise

sin Sag med Tvekamp, hvis han blev overvunden, skulde

han selv henrettes, men Blankiflur og Dorvogteren brændes,

men hvis Flores seirede, skulde han beholde Blankiflur og

Dorvogteren blive benaadet; for den Forhaanelse, Kongen

havde tilfoiet Flores, skulde han af Kongen erholde ligesaa

mange Penge, som denne havde kostet paa Blankiflur.

23. Nu lod Kongen den tappreste Ridder bevæbne,

og Flores , der var glad over at have opnaaet saadanne

Vilkaar , tog ligeledes de Vaaben , som bleve ham over

ladte. Alle Stadens Indvaanerc stimlede sammen til det

Sted, hvor de skulde kæmpe, og saae paa deres Leg;

da de vare færdige, rede de imod hinanden; i den forste

Dyst gik begges Landser i Stykker; siden droge de deres

Sværd af Skeden; Flores ramte Ridderens Skjold, klovede

det heelt ned til Haandgrebet, og huggede hans venstre

Skulderben itu , men siden huggede Ridderen Flores's

Skjold i Stykker tvers over, uden dog at kunne bibringe

ham noget Saar; i den næste Dyst huggede Flores Ridderens

venstre Håand af, ned igjennem Sadelbuen, og Hestens

Hals over ; nu svingede Ridderen sit Sværd med megen

Vrede, og huggede den tilbageblevne Halvdeel af F.lores's

Skjold i Stykker og Hestens ene Been af, saa at den faldt;

nu som de begge vare til Fods, huggede Ridderen Flores
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a&i ; bauft komingr honum meo ser at vera , ok eitt

komings riki, en Flores bakkaoi honum ok sagoist heim-

fiiss vera; voru bau par sioan xij månufti; skipaoi Flores

svo vio dyrvoro ok Darium , at komingr fyrirlét beim

båoum; gefr konungr Marsilio komingi sitt riki, en jarl-

dom dyrverui , Dario gefr hann þat vald , er aftr hafoi

dyrvorftr, farhiroinum * gaf hann þat hus, er Darius åtti,

ok gjorir betta allt sakir Flores. B^r nu Flores fero sina,

tok hann af komingi allt bat hann bnrfti til l'eroarinnar at

hafa, ok gaf konungr honum sina vinattu ok hvat er hann

burfti; geingr Flores ok Blankiflur til komings, ok taka

orlof af komingi, let hann fa beim bat, er burftu at hafa,

ok fékk beim sina menn til fylgfiar, haft konungr bau vel

fara; geingu ^)au mi a skip, ok gaf beim gofian hyr 2 ok

sigldu heim å xv dægrum. Ok er bau kvomu heim , var

faoir hans ok méoir onduft , ok landit stjornarlaust ; varo

folkit honum storliga fegit ok toku hann til komings; lætr

Flores hlafta skip komings af gooum gripum , er fagætir

voru i Babilon, en sendi aptr til Babilonar3 alla ba menn,

er honum hiifou fylgt, ba klæddi hann meo baldikinn eoa silki

d^ru ; en sioan foru peir heim , ok foiu jafnan gjafir a

milli kominganua. Let Flores mi efna til briiokaups , ok

bauft til sin ollum hinum beztum monnum, er i hans riki

voru; sioan voru bau i kyrrsetu iij vetr ok gåtu iij sonu.

Bao Blankiflur fiau bå pångat fara, er var ætt hennar;

jåtaoi Flores bvi ok bjuggu ferft sina rikuliga ok hofou

skip yfir hafit ok iij hesta å hverju skipi , en ba er bau

kvomu til Romaborgar , bå riou bau upp til Frakklands

meft iij c hesta, en folk hans var sumt eptir at skipunum ;

ok er bau kvomu til Parisborgar, þar fundu bau jarla ok

hennar frændr, ok fognuon henni meft mikilli gleoi; voru

r
') fihirSinum , M. — 2) byr, M. — a) tilfoiet efter Gisning.
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saa voldsomt i Hovedet, at Fjerdedelen af hans Hjelm

blev afhugget og han blodte ; nu troede man at Flores

vilde overgive sig, men reddet ved Stenen, som var i

den Ring , hans Moder havde givet ham , svingede han

Sværdet med megen Vrede, ramte Ridderens Skulder, og

huggede hans hoire Arm heelt af. Derpaa afforte Flores

sig sin Rustning, uden at nogen gjorde ham mindste Fortred;

Kongen tilbod nu Flores sine Penge, men denne afslog hans

Tilbud; Kongen tilbod ham Ophold hos sig og et Konge

rige; Flores takkede ham for hans Tilbud, men sagde at

han onskede helst at reise hjem; siden opholdt de sig

der i tolv Maaneder; Flores udvirkede Tilgivelse hos Kongen

baade for Dorvogteren og Darius; Kong Marsilias erholdt

sit Rige som Foræring af Kongen , Dorvogteren et Jarl

domme , Darius det Embede Dorvogteren havde haft , og

Færgemanden Darius's Huus; alt dette gjorde Kongen for

Flores's Skyld. Siden beredte Flores sig til Reisen , og

fik alt hvad han behovede dertil af Kongen, der tillige

skjænkede ham sit Venskab og alt hvad han havde Behov;

da Flores og Blankiflur gik til Kongen for at tage Afsked,

lod han dem forsyne med alle Nodvendigheder, gav dem

Folge med af sine egne Folk, og onskede dem en lykkelig

Reise; derefter gik de ombord, fik gunstig Vind og seilede

hjem paa 1\ Dag; da de kom hjem, var Landet uden

Regent, thi begge Flores's Forældre vare dode; Indbyggerne

modtoge Flores med aabne Arme og valgte ham til Konge;

Flores lod Kongens Skibe lade med Kostbarheder , som

vare sjældne i Babilon, men klædte alle dem, som havde

ledsaget ham , i Gyldenstykke eller kostbart Silketoi , og

sendte dem tilbage til Babilon ; siden reiste de hjem, men

Kongerne sendte stedse hinanden Foræringer. Derefter

gjorde Flores Forberedelser til Bryllup , og indbod dertil

alle de fornemste Mænd, som vare i hans Rige; efter

Brylluppet tilbragte han og Blankiflur tre Aar i Stilhed,

1850. 5
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bau [)ar iij manaoi , ok hvern dag leiddi Blankiflur hami

at sjå fagrar kirkjur, en bar næst vildi Flores aptr snuast.

Ja mælti Blankiflur: segja vil ek yor heit mi ti;, er ek

faet bå er ek kom i Babilon , ok ek hugoumst bik aldri

sjå mundu, en ef vio fyndumst, ba hét ek bvi, at innan

v vetra skyldi ek skiljast vio bik ok fara ' til hreinlifis,

nema bér takit vio kristni; mi kjosit annathrort! Flores

mælti: nd å pcssum degi vil ek vio kristni taka. Svo var

gert, at pau voru skiro ok allt bat folk er meft peim var;

hofou meft ser biskup ok marga presta; fara nu heim a

leio. A fyrsla dag , er pau 2 kvomu , let konungr ping

stefna ok kallar til sin allt landsfolk ok bauo beim vio

kristni at taka , en hverr er ekki vildi , på let konungr

drepa £å alla; si&an let hann kirkjur gera; efldi 3 Flores

munklifi , en Blankiflur nunnusetr. En er bau voru lxx

vetra gomul , skiptu bau riki i milli sona sinna , [)vi at

peir 4 voru pa vaxnir ; sioan for Flores i munklili , en

Blankiflur i nunnusetr , ok endu sina lifdaga bar i guos

þjonustu. Gefi Jesus Christus segjundum ok heyrundum,

at ver megum svo vort lif enda i gufts f)jonustu, at salir

vorar Sftlist eilifa hjalp ok himinrikis inngaungu , at yztu

tift veralclar, amen.

') saal. rettet, far, M. — 2) saal. rettet, {)a, Af. — ') elfdi,

Sf. — 4) Ulfoiet efter Gisning.

Skindbogen N (Nr. 475 a, 4), see ovenfor S. 4 , hvorefter de

fbigende Brudstykker ere trykte, er, som alt bemærket, betydeligt

ældre end Af, og dens Retskrivning er derfor langt strængere fulgt end

det i det foregaaende har kunnet lade sig gjore med Hensyn til Af.

Foruden de sædvanlige Forandringer, kan dog fiilgende bemærkes:

/, der i Skb. fordobles næsten overalt foran d og t (villdu ,

sellt) er forenklet , hvor Fordoblingen synes at savne enhver

Berettigelse; en og enn , som Skb. bruger i Flæng , ere i Ud

gaven forandrede derhen, at enn kun bruges hvor Betydningen

er endnu. De med Cursiv trykte Bogstaver mangle i Skb.
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og fik tre Sonner; da foreslog Blankiflur at de skulde fore

tage en Reise til det Land, hvor hendes Familie havde

sit Ophold; Flores gav sit Samtykke dertil, og de beredte

sig til Reisen med megen Pragt; de seilede over Havet,

og havde tre Heste paa hvert Skib; men da de kom

til Rom, rede de op til Frankerig med 300 Heste og lode

en Deel af Mandskabet blive tilbage ved Skibene; da de

kom til Paris, traf de der Jarler og Hertuger af Blankiflurs

Familie, som modtoge hende med megen Glæde; efter tre

Maaneders Ophold der, under hvilket Blankiflur hver Dag

forte Flores hen til smukke Kirker, onskede han at til

træde Hjemreisen. Da sagde Blankiflur: jeg vil aaben-

bare dig det Lofte, jeg gjorde den Gang jeg kom til

Babtlon, og troede at jeg aldrig mere vilde faae dig at see;

jeg lovede nemlig, at jeg, hvis vi traf hinanden, skulde

forlade dig om fem Aar og gaae i Kloster, med mindre du

-antog Kristendommen; vælg nu en af Delene! Flores

svarede: endnu i Dag vil jeg antage Kristendommen. Som

sagt, saa gjort: de bleve dobte tilligemed hele deres

Folge; siden tiltraadte de Hjemreisen og toge en Biskop

med og mange Præster. Paa den forste Dag efter deres

Hjemkomst sammenkaldte Kongen alle Landets Indbyggere

til en Forsamling, befalede dem at antage Kristendommen

og lod alle dræbe, som vare gjenstridige; siden lod han

bygge Kirker; Flores befordrede Munkeklostre og Blankiflur

Nonneabbedier. Da de vare 70 Aar gamle , delte de

Riget intellem deres Sonner , som den Gang vare fuld-

voxne; derpaa gik Flores i et Munkekloster og Blankiflur

i et Nonneabbedie og endte her deres Liv i Guds Tjeneste.

Giv os alle, Jesus Kristus! saavel dem som fortælle som

dem, der hore, at vi saaledes maae ende vort Liv i Guds

Tjeneste, saaat paa Verdens yderste Dag vore Sjæle maae

erholde den evige Frelse og Adgang til Himmerige, Amen.
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M! elix hét kongr1 i borg peirri er Aples heitir, ågætr2 at

fé ok lioi; en hann var heioirm; hann bauft lit leioangri

ok for meft her mikinn ok skipum til Jacobs lands at

brenna ok bæla ok herja å kristna mcnn; en hann var

par meo lio sitt vj vikur , ok var elngi så dagr , er hann

reio ekki upp å land ok brendi borgir ok rænti fé ok

flutti til skipa , ok xxx rasta fra strondinni stoft hvorki

bær né borg ok ekki gå hundr ok ekki gol hani , svå

haf&i hann eytt allt. En er Felix kongr vildi fara heim

aptr ,. på kallaoi kongr til sin einn riddara s ok baft på

herklæftast ok mælti svå: farit upp til vegarens ok mætit

pilagrimnm par, [en ver4 munum hlafta skipin meftan; ok

peir gjorftu svå ok foru [ upp å 5 veginn , en vegrinn lå

um fjall eitt , ok så peir nior yfir fjallsslcttu eina , hvar

pilagrimar margir foro upp å penna sama vegh , en peir

riou pegar å på meft vopnum , pvi at sverft peirra bitu

betr en pi'lagrimsstafer; en i fer5 meft pilagrimum var

einn valskr ma&r ok var riddari frægr ok kurteis« ok

hafoi heitit fero sinni til hins helga Jacobs ok hafoi me&

ser dottur sina élétta, pvi' hon vildi efna heit bonda sins,

er på var andaftr, er hann hét fyrir ser meftan hann lifoi;

hennar faoir vildi heldr deyja [ 6 en i vald gefast

peim , ok peir dråpu hann , en peir leiddu hana til skipa

ok gåfu kongi, en hann så å hana ok kveftst vita at hun

mundi vera géftra manna , ok kveftst skyldu 7 færa hana

drottningu , pvf at hon baft mik pers , er ek for heiman.

Siftan foro peir å skip ok drogu upp segl8 sin ok sigldu9

a

') skrevet heelt ud i N. — a) aget2, tf. — a) B, N. —

*) fra [efter Gisning; Hul i N. — ') fra [efter Gisning; Hul

i N. — 6) fra [ulæseligt i N. — 7) lidt usikkert. —

8) segll , JV. — ») siglldv , tf.
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heim meft mikilli glefti ; en ådr beir hofou siglt full vij '

dægr, bå så beir sitt eigit land ok sigldu eitt dægr sioan,

åftr beir næoi land i; en på koma j)au tioindi til Aples-

borgar, at kongr var komiim heim meft mikinn sigr, en bvf

fognuftu bæfti karlar ok konur ok foro i mét honum2 meft

mikilli glefti ok fognoftu honum sem mest måttu beir.

En sioan , sem kongr kom heim , bå let hann kalla

saman alla sina fylgdar3menn ok skipti herfangi beirra

vel ok sæmiliga, en drotlm'ngu gaf hann konona at si'num

lut , bå hina herteknu ; drotlni'ng varft bvi feguari en

eingri gjof fyrri ok baft hana vera sina fylgiskonu ok

gæta kristni sinnar, baft hun vel veita henni ok baft aftra

henni bjéna, Iék opt vio4 hana ok mælti gaman vio

hana ok let kenna henne valska tungu ok kendi henne

aftrar. Konan var kurteis ok pruft ok gjorfti ser hvern

mann at vin; svå bjonafti hun droUningunni sem [ sinni

méftur5 skyldi bjona. Einn dag var hun f herbergi drottn-

fngar 6; bå tekr hun merki kongs ok gyrftir sik meft ok

tok at kasta hondum ok andvarpadi mjok, gjorftist stund-

am bleik en stundum rjdft; petta så drotlning ok pottist

vita , at hun var ulétt ok spurfti , nær hun (ok vio hofn,

ok hun sagfti henni réttan dagh ; bann sama dag lok ek

vio hofn, sagfti drottning, ok bå toldu bær til, nær bær

skyldu fara at hvila , ok fæddi drotfning son , en hin

kristna kona déttur ok var båftum bornunum gefit nafn å

beim degi , er bau voro fædd; en pålmsunnudagr heitir

blomapåsker å iitlondum , bvi at bå bera menn blom i

hondum , en blomi er fliir å volsku , ok voro bau af bvi

kallat7 blomi, hann var kallaftr Fleres en hun Blankifliir;

bat byftir svå , sem hann hétt blomi en hun hvita bloma;

en kongr vildt bvi svå sinn son kalla, at hin kristna kona

') kunde ogsaa læses iiij. — 2) hm , JV. — a) fygdar , JV.

— 4) nit, JV. — s) fra [ efter Gisning fkr, JV. — *) be

skadiget i JV. — 7) saal. JV.
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hafoi sagt honum, af hverju kiistnir menn heldu bå håtfo;

en fyrir bvi at hin kristna kona var svå vitr, bå fengu

bau henne sveininn at fostra at ollu, nema ekki vildu bau,

at hann drykki kristinnar konu brjést , ok fengu til pers

hcidna konu , en annars konar l fæddist hann upp vio

kristin sio allan.

Hiin fæddi bau iiij vetr svå, at æ2 åttu bau bæoi samt

drykki ok svefn, en aldri vissi hun, hvoru hun unni betr;

en bå er bau voru v vetra gomol , bå syndist bau meiri

vera , en beirra jafnaldrar ok friftari , en fyrr hefoi born

verit. En på er kongrinn så son sinn svå friftan 3 ok å

peim aldri, sem hann måtti vel [til bækr4 setja, på lét

hann færa hann til bers skola i pann staft er [ å Visdon*

heitir, en meistari hans hét Goridas, så hin« bezti klerkr,

er menn vissu bå vera. Nu ræftr kongr syni sinum , at

nema bå bok , sem heitir Geram , en hann grét ok

svaraoi: Iåt Blankifhir nema meft mer, \>vi at ek fær

ekki numit, nema hun nemi meft mer, ok engan lærdom

fæ ek numit, ef ek ser ekki hana. Kongr segir, at hann

vill: at hun nemi fyrir hans saker ef bu Ieggr bå meira

hug å en åor; en bå bauo hann meistaranum at kenna

beim, ok yfrit voru bau skilin at måli, ok nåmu bau svå,

at hverjum manni botti furoa at , er vissi ; en bau voru

mjok lik at vitrleik ok fri'ft1eik , ok unnust bau svå vel,

at begar er annat 6 [nokkurn lut7, bå sagfti hvort Sftru.

En begar er bau hof5u aldr til ok nåttiiru , bå toku bau

at 8 elskast af réttri åst; en bau nåmu bå bok , er

heitir Ouidius de arte amande, en hiin er gerft af åst,

x) annarsskonar, N. — 2) e, som det synes, N. — 3) fri5am,

W. — 4) fra [saal. tydel. N. — 6) fra [i uisdun , N; kunde

maaske ogsaa læses Avisdon. — 6) her maa et Ord fra eller

spuroi eller noget lignende være udeglemt. — 7J fra [lut nockurn,

N. — 8) Ulf. efter Gisning.
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ek [)otti beim niikil skemtan ok glefti af, |ivi at bau

fundu har meft sina åst. At fjorftu jafnlengd nåmu bau

svå, at þau tolofto låtino d jarlliga fyrir hverjum meistara,

er vio bau talaoi.

Nu bottist kongr vita vist åst þeirra ok ottaftist J)at,

at hann mundi ætla hana ser til konu , begar hann væri

vaxinw, ok gekk i herbergi til drottningar, at taka råft af

henne. Nii kallar hann drottninguna å eintal, en hun

så å honum mikla reioi, fyrir þvi at hann var rauftr sem

karfi ok mælti svå vift hana: eigi synist mer sonr okkar

vel fara meft sér mi , ok vit f)at fyrir vfst , ef vit setjum

eigi skjott råft vio , ba munum vit skjott l tyua honum 2.

Meftr hverjum hætti er bat? segir hon. Meftr beim

hætti , segir hann , at hann ann svå mikit Blankiflur,

dottur fiersa veslings , er hér er mefi oss , at bat segja

allir, at hann man hana aldri fyrir låta né aora konu hafa

vilja; en efsvåer, bå er hann fyrir latinn ok allt vort kyn;

vil ek heldr låta drepa hana, ok leita syni-minnm ^eirrar

konu, er kongborin er i allar ættkvfslir, sem hann er sjålfr.

Jå hugfti drotøm'ng at hinu bezta råfti , hversu hon

mætti bæoi frjålsa Blankiflur fra daufta ok råfta kongr bat

råft , er honum vel likaoi , ok mælti bå sem vitr kona

skyldi ok til byrjar: herra , segir hun , vit skulum gæta

sonar okkars; fyrir Iåtit eigi landit ok ty nit eigi sæmd

yftvarri fyrir åstar saker vio Blankiflur; en bat synist

mér, at bezt væri , ef svå gæti vit skilit hann fra henni,

at eigi væri h'fi hennar t^nt. Kdngr svarafti: sjå nfi

råft fyrir okkur 3 båftum. 3>å svarar hon: sendum son

okkarn til Mintorie til nåms; bar er Sibila systir min,

kona jarlsins , er bar ræftr fyrer , ok mun hon veifta

honum mjok fegin ok begar hun veit fyrir hverjar saker

') skiotz, 2V. — 2) utydeligt. — ") saal. N.
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haim er pångat sendr , bå man hon finna nokkort råft til

at skilja åst peirra Blankifliir; en meistari peirra skal

segjast sjiikr, ok megi pvi ' eigi kenna honum leingr, fyrir

bvi at ella mundi Flores gruna , ef meistari bans væri *

heill, en bann man vera bryggr af beim tioendum, nema

Blankifliir fylgi honum; på skal moftir hennar bregfta ser

sjukri , en hun skal vera bjå henne , ok heit beim bvi,

at hon skal koma å hålfs månaftar fresti eptir honum.

En sioan allt var vio biiio ok allt vio varat, på kalladi

kongr son sinn til sin ok haft hann fara , eptir pvi sem

åftr var råft fyrir gjort.

$a svarar Flores: hversu må pat vera, at ek skit-

jumst vio Blankiflur ok meistara minn? En po 3 at honum

væri petta nauftigt, på jåtafti hann, en kongr jåtafti honum,

at Blankifliir skyldi koma å hålfs månaftar fresti til hans,

hvort sem méftir hennar lifdi eftr ekki. En på kalladi

kongr herbergis svein sinn at fara meft honum, ok fekk

honum marga menn ok fé mikit; | komu peir sioan til4

Mintorie, en par fundu peir jarlinn Goneas, bonda Sibilu;

en pau fognoftu honum vel meft mikilli glefti ok sæmd,

en åvallt potti honum pat liglefti vera , er hann så ekki

Blankifliir. Nu leiddi Sibila5 hann i skola, par sem fegrst-

ar meyjar voro i, at hann skyldi par gleyma Blankifliir,

ok elska aftra , en hånum potti æ pvi verra, er hann 6

så bær fleiri; yfrit var honum kent, en ekki fekk hann

numit. Ja eina huggan T haffti hann , er honum kom i

hugh Blankifliir, en pat potti honum sætara en nokkurr

ilmr 8 ; um nætr dreymdi hann , at hann pottist kyssa

Blankifliir, en på er hann vaknafti på misti hann hennar9.

1) Jrvi BT. — 2) utydeligt. — 3) Rettelse; fra, N. —

*) fra [ opfrisket Skrift. — 3) Rettelse ; Sibina , N. —

*) med dette Ord begynder i N et Stykke, bestaaende af 10\

Linier, hvor i Skriften er opfrisket. — 7) huggau, JV. — 8) jlmor,

JV. — •) Ulf. e. Gisn.
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Ed meft slikum harm! beift hann eindagans; en þá så hanri

at hann var gabbaftr, er hun kom eigi, ok hræddist hann

þá , at hiin mundi vera dauö , ok måtti hann þá hvorki

eta né drekka, sofa né sitja, utan gråtandi, ok óttaftist

hann, herbergissveinninn, at hann mundi týnast, ok sendi

kóngi * orft ; en hann varft mjSk hryggr , er hann spurfti

þat ok gaf honum leyfi til heim at fara; en í þeirri reiöi

gekk hann z til drotíníngar ok segir sva : illu heilli urftu

þersi tiftindi, er Blankifliir kom hér, því at þetta3 er ekki

gjorníngalaust, er hun hefir slíka ást sonar mins , ok

kallit hana nii skjótt ok skal ek låta hiiggva af henne

hSfut, því at þá má hann litla stund gleyma henni, síftan

at hann veit hana daufta, ok væri þat betr fyrr gjort.

Já svarar drotfni'ng: herra, miskunn, segir hun; takit

heldr annat ráft; låtit flytja hana ofan til skipa; þar ero

rikir kaupmenn af Babílon , jþeir er gjarna munu vilja

kaupa hana fyrir fríftleik hennar, ok munu þeir gefa mikit

fé fyrir hana ok flytja hana sva i brott, at vér munum

aldri til hennar spyrja síftan; ok þá jåtafti kóngr því ok

pó nauftuliga , ok lét gera eptir einum kaupmanni ríkum,

ok baft hann flytja hana ok selja hana; en ekki gjorfti

hann pat fyrir fjár saker heldr heiptar. Nii flutti hann

hana til skipa ok þar fann hann þá , er gjarna vildu

kaupa hana , ok seldi hann hana fyrir xxx marka gulls 4

ok xx marka silfrs ok xx pell af Beramunt ok x mottla

af silki ok undir savalaskinn ok x kisla af vindverskum

guovef ok ker eitt af gulli , þat er ekki var slíkt áör né

síftan. Maltus hét så er gjSrfti af ollum hug; en i kerinu

var bardaginn frá Trója, hversu grizkir brutu borgar vegg

ina ok hinir vSrðust innan ok , hversu Paris jarl 5 leiddi

Q kongs, JV. — a) her ophorer den opfriskede Skrift.

— a) dette Ord lidt forskrevet i 2V. — 4) gnllz, N. —

s) usikkert; N har kun et Tegn, der, som det synes, er

et 3.
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Helenam, en béndi hennar for eptir henni ok fékk harm

eigi. 3>at var ok å , hversu grizkir reru yfir hafit , en

Agamemnon ' leiddi bå , ok mart annat , bat er hér er 2

talt; en a lokinu var grafit, hversu bær Venus ok Pallas

ok Jiino 3 fundu gullepli eitt ok ritat a , at su skyldi

hafa , sem friftust væri , ok hversu þær færou Paride , på

er pær urftu ekki asåttar, ok hvat hver beirra gaf honum

til at heita frioust. Juno hét honum nogt fé , en Pallas

vizku ok friftIeik yfrin , en Venus beirri konu , er gim-

steinn væri allra, ok jåoi hann henne, bvi at til bers

fystist hann mest, ok baft hana skunda at; ok betta var

allt a kerinu grafit , ok enn mart fleira ; en knapprinn var

af karbiinculo, peim steini, sem meira ljos gefr af ser, en

morg onnur brennandi kerti ; en å knappinum ofan var

einw fugl af gulli ok hafoi grænan gimstein i klom ser

ok syndist lifandi; en kerit var gjort4 i Troja, ok bar

Eneas jarl bå kerit ok gaf Laurino unnustu sinni i Lyng-

barfti, en siftan tok hverr keisari eptir annan, allt til pers

er så bjofr stal frå cesare, er sioan seldi beim kaup-

monnum, er5 Blankiflur gåfu, en pvi litu peir af, at peir

vissu at peir mundu meira å vinna; en peim gaf goftan

byr e , ok fluttu peir hana til Babiloniam ok seldu vij

sinnum jafn-piingt gull fyrir hana , sem hon stéft , en

[ keisarinn af Babilon , keisarinn 7 keypti pvi svå gjarna,

pvi at honum syndist hun mjok væn, ok vænligt, at hun

mundi komin vera af géftu folki, ok let hana fara i sterkar

varfiveizlur; en kaupmaftriun, så sem selt hafoi, for heim

ok fékk kongi fé pat , er hann tok fyrir hana , ok svå

kerit. 3>å lét kongr gera steinbro 8 ok let rita betta å:

') Agammon , N. — 2) her er rimeligviis ekki udeglemt. —

a) Junu, N. — 4) gior , N. — 3) mellem dette Ord og

det folgende staar der i N et Tegn (X) , der rimeligviis skal

antyde , at noget — t. Ex. fyrir — er udeglemt. — 6) byr , N.

— ') fra isaal. N. — 8) Ulf. e. Gisn.
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hér liggr undir hin fagra Blankifliir, su er Flores unni

vel; en bå kom Flores heim ok steig af hesti sinum ok

gekk i hollina ok heilsafti feftr sinum ok méftur * sinni

ok mælti 2: hvar er Blankifliir? en bå dvoldust andsvorin,

ok gekk hann i herbergi til méftur sinnar ok spuroi hana:

damma 3, segir hann, hvar er unnosta min? Eigi veit ek,

segir4 hun. Seg mer, sagoi hann. Ek veit eigi, segir

hun. Jjii gabbar mik, segir hann , e5r dylr bu mik hvar

hon er? Nei, herra. segir hon; en bå måtti hun eigi

vio bindast ok tok til at 6 hormuliga ok segir

honum at hun var dauft. Er f)at satt? segir hann. Nær?

segir hann : Fyrir vij nottum , segir hun. Af hverri sott

do hun? segir hann. Af binni åst ofmikilli, segir hiin6?

en um daufta hennar laug hun bvi at honum, at hiin haffli

svarit kongi eio.

Sem hann heyroi at hiin var dau5, bå kunni hann bvi

svå 7 illa , at hann féll i ovit; en hin kristna kona varft

svå rædd , ath hiin tok at æpa svå hått, at kongr heyrfti

ok rarni begar til ok drottning ok létu hormuliga um son

sinn , en hann féll iij sinnum å litilli stundu i ovit, en

bå er hann vitkaoist, bå mælti hann svå: aufi, aufi, dauoi!

segir hann , hvi gleymir bii mér mi ok leioir mik ekki

eptir unnosto minni. Leiftit mik til graftar hennar, segir

hann; en bå leiddi kongr hann til grafarinnar, en Flores

fékk nauftuliga geingit; en bå er hann så ritat å grofinni,

at [ hér liggr 8 Blankifliir, sii er mikla åst hafoi å Flores,

bå féll hann ij 9 sinnum i ovit, åor en hann gæti talat,

en si'ftan settist hann upp å grofina ok tok at harma hana

ok gråta ok mælti svå: aufi, aufi, Blankifliir! vit vorum

bæoi fædd å einum degi ok bæoi getin å einni ndtt, eptir

') nio8r , N. — 2) m , N. — *) saal. N. — 4) utydeligt. —

5) her er eet Ord aldeles udslettet i M og det folgende meget

utydeligt. — 6) saal. rettet ; lian , som det synes , N. — 7) dette

Ord over Linien JV. — 8) fra [ utydeligt. — ") usikkert.
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sogu inæftra okkarra; fædd vorum vit bæoi samt, hvi

skyldum rit ok eigi bæoi samt deyja, ef dauoinn væri

réttvis*; en bå tok hann at lofa hnna ok mælti svå: auli

Blankiflur ! hit skira andlit ! slika så ek aldri , jafnfrtåa

eftr jafnvitra å pinum aldri

svå vitr at þinn friiMeik fåi ritat ,

lukt å gjort, svå er mikit efoit til; bu vart

ok gaman sem

fyrir frioieiks saker; aufl daufii . . . .'

betta voro råft feftr bfns ok mfn, at bersi bro var gjor2,

en hun liggr3 eigi hér i, ok segir honum allt, hversu hun

var seld, en bat var fyrir bvi gert, at ver vildum, at bu

gleymder Blankiflur ok fengir bér kongs déttur jafnburou-

liga bér; en betta varft oss margfold ugleoi , bvi' at hon

var krisfin4 ok fåtæk ok af lågu kyni, ok bu, son min«,

brå eigi eptir henne, fyrir bvf at bat gjorir ekki, svå er

hon långt seld. J>ii segir hann: mofter, er bat satt? Ja,

segir hon, bu matt sjå nu. ^å létu bau taka steininn af

grofinni; en bå er hann fann hana ekki bar, ok hann

vissi ath hiin liffti, bå varft hann mjok feginn, ok kveftst

aldri skyldu Iétta , fyrr en hann fengi hana , hvar er hun

væri, ok eigi fyrr aptr koma, en hon fylgfti honum; en

bat barf eigi at undrast , at hann mælti svå , fyrir bvi at

åstarfullr maftr kemr bvi fram, er hann vilI, ef hann Ieggr

mikinn hugh å , ok bat votta Kalides ok Plato. Nii var

Flores kåtr, er Blankiflur liffti , ok mælti svå: barflaust

gjiirfti kongr , er hann selde Blankiflur , bvi at ek skal

aldri aora konu eiga.

Si'oan gekk hann til kongs, en kongr var8 honum

nu bvi8 feginn, er hann så son sin«, en bå baft Flores

feftr sinn leyfls, at fara at leita at Blankiflur; en svå sem

kongr varft feginn fyrst, svå varb hann mi ufegin?« ok tok

*) her mangler rimeligviis eet Blad i N. — a) gios, JV. —

') B«a, N. — 4) kristin', N. — °) lidt usikkert.
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at lasta råft drottningar , ok m marka vildi hann til gefa,

at aldri hef&i bau hana selda ■ [ ok allt 2 bat , er hun *

tok fyrir hana, ok mælti hann vio Flores: son ininw, segir

hann , heill svå , ver kyrr ok far eigi fra feftr binum.

Hann segir 4: fafter , segir hann , mæl ekki bér synd , bvi

at svå miklu sem bu skyndir meir minni ferft, svå miklo

komum vit fyrr heim bæfti. Ja segir kongr: meft þvf

at bu leggr svå mikit brå å ferft bi'na, bå seg mér hvert

bu vill fara 5 . . . ek vil gjora allan bin« vilja , ok allt

hat, er bu barft, bå vil ek få hér, bæfti gott pell ok gull

ok silfr ok géft klæfti, frifta hesta okfagrt HB; en sveinninn

bakkaBi kongi ok mælti: bokk er mér a binu bo&i, fafter,

en ek vil mi segja bér mitt råft: ek vil at bu faer mér

vij fatahesta , ok hafi ij klyfjar af gulli ok goftum silfr-

kerum ok silfrdiskum , hinn brioi af motoftum peningum,

hinn fjorfti ok hlon fimti af hinum beztum klæftum, er bii

finnr, en hinn setti ok hinn vij af savala skinnum ok

marz skinnum, ok vij menn at fylgja beim, ok aftra vij

menn ri'ftandi , bå er varftveita hesta vora ok kaupi sér

mat, ok herbergissvein binn låter 6 bu fylgja mér, bvi at

hann kann vel goft råft at gefa ok kaupa ok selja, en ek

vil kallast kaupmaftr ok meft kaupum fara; en kongr lét

allt svå biia , sem hann beiddi. En bå er Flores var

buinn, bå gekk hann at taka leyfi af kongi; |>å lét kongr

bera fram kerit, hat er tekit var fyrir Blankiflur, bå er

hun var seld, ok mælti: son minn , segir hann, tak hér

ker þat, er hun var keypt meft. 3>å svarafti Flores: hver

var su? segir hann. Blankiflur unnasta bin. 3>å var

honum softlaftr gångari, en hann var annan veg snjåhvitr

en annan veg bloftrauftr, en guftvefjar pell var at bofanum,

') usikkert, da Slutningen af Ordet er næsten udslettet. —

"3 fra l meget utydeligt i N. — 3) saal. N. — *) f, N. —

a) derpaa fdiger et Ord paa to eller tre Bogstaver, som ikke

kan læses. — 6) latit later , JV. —
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en softo!Hdr var af filsbeini ok virouliga steindr ok

gylldr, en yfir sofllinum var ågætt pell vindverskt ok allt

gullskorit, en /stig ok allar gjarftir ok gagntok voru af

silki, en istigin sjålf voru af rauoagulli ok sylgjurnar, en

hofutleor beislisens ' var af gulli ok sett dyrum steinum,

en sjålft beislit var af spænku gulli , en allt saman var

pat virt fyrir x kastala , ok helzt vildi kongr beislit

fyrir gjorftar saker. Ja dro drottning fingrgull af hendi

ser ok mælti svå: son minn , segir hun , varftveit petta

vel, pvi at pii parft ekki at hræftast, meftan pu hefir petta

gull , hvorki eld né jarn ok eigi votn, ok pat hefir pann

matt i steininum, at hvers sem pii Ieitar, på muntu finna,

hvort sem pat er fyrr eftr si'ftarr. Hann tok vio ok pakkafti

henne vel; en sifian tok hann leyfi af kongi ok drottningu,

en pau kystu hann gråtandi ok toku sioan at reyta har

sitt ok borftu sik ok létu sem aldri mundu pau hann sjå

sf&an , ok um pat voru pau sannspå; en på baft Flores

pau vel lifa. Nu reio Flores braut ok kallafti til sin her-

bergissvein pann, er faoir hans fékk honnm, ok baft hann

ætla dagleiftir peirra til strandar , par sem Blankiflur var

seld ; en på er peir komo par , på toko peir sér herbergi

at eins rikismanns ok gods hiisbonda ok létu ri'kuliga yfir

sér; matbiia peir, kollooust kaupmenn ok sogoust vilja

fara yfir hafit me5 varnfng sinn. Flores sogftu2 peir ath

væri peirra låvarftr: ok hann å féit, sogftu peir. 3>a foro

peir til matar ok bu8u bonda ok husfreyju3 ok ollum hans

hjonum; rikuliga var peim feingit at mat ok drykk, ok

var peim skeinkt allskyns4 géftr drykkr bæfti i silfrkerum

ok gullkerum ok drukku pau mikit ok voro kat; på var

Flores viglaftr, fyrir pvi at på kom honum i hug Blanki

flur, ok andvarpafti laungum. Husfreyja verftr vor vi8 ok

*) lidt utydeligt og, som det synes, forst forskrevet og siden

rettet. — a) saug5u , N. — 3) husfreiu her og strax neden

for, N. — 4) allsskyns, N.
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mælti vio bonda sinn: herra , segir hun , hefir pii heyrt,

hversu sveinninn lætr; hann etr hvorki né drekkr ok and-

varpar svo hormuliga og aldri er hann kaupmaftr, en

vist er hann goftra manna; ok på mælti hun vio Fleres:

herra, segir hon, ihugafullr ertu mjok, er pu etr eigi né

drekkr ok yfrit andvarpar pu , ok slikt så ek [i sinn å

meyjunni, er Blankiflur nefndist ok pér mjog ' lik i and-

liti, ok at aldri né drakk ok harmaui unnasta sinn, en

Klores nefndi hon hann ok fyrir hans sakir kvazt 2 hun

seld vera, en kaupmenn keyptu hana ok flutlu til Babi-

loniam ok seldu konginum. En på er Klores heyrfti

unnostu sina nefoda ok frå af henne sonn tioinoi , på

glupnaoi hann af ugleoi, ok laust niftr knifinum ok kom å

kerit, er stoft fyrir honum, ok for niftr vinit. Jå mælti

husbond inn: nu hefir pu misgjort ok hæfer pér at bæta.

Jå, sogftu peir allir ok hlogu at, bers er vert, pvi at

peir vildu svå gleoja hann.

fra flores 3.

5a baft Klores fylla ker eitt af gulli ok fekk hus-

freyjunni: damma , segir hann, petta ker gef ek pér fyrir

på sogu er pu sagftir mér af Blankiflur ok fyrir hennar

sok var ek hryggr, pvi at ek vissa ekki, hvert ek skyldi

leita hennar , en nu fyrir pvi at ek veit hvar hon er , på

skal ek ekki létta , fyrr en ek fær hana; ok på voro þau

oll kåt. En i pvi er pau voru sem kåtust, på rann å

byrr , ok létu styriraenn på um 4 buast ok allir peir er

um haf vildu fara , på skyldi til reiou vera ok til skips

koma, er til Babilomam vildu fara. Nii er Klores heyrfti

petta, på varft hann feginn ok baft sina menn biia ferft

hans; en på tok Klores leyfi af hiisbonda sinum ok gaf

') fra [saul., N. — 2) kuoz, JV. — 3) Overskriften med op

frisket Skrift. — 4) um, N.
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honum hundrat skillinga ok hverju hjona nokkut, ok baft

bau vel lifa. 5?å for hann til skips ok ok på baft hann

styrimann stefna pann veg til hafnar , sem skemstr væri

til Babilonar, fyrir bvi, segir hann, at å viij månafta fresti

er mer sagt , ath kongr af Babilon skal eiga stefnu vio

sina undirkonga ok alla rikismenn å sinu Iandi. En ef

ek mætti ba bar koma, bå mundi minw varningr bar rifr

vera, bvi at gjarna vil ek mitt fé ." .

.................................
*

ast fyrir beim manni er hiin tysir til. En bå er Flores

hugsaoi sh'kt meft sér ok sat hugsjiikr um sitt efni , bå

kom husbond! heim ok så hans ugleoi ok mælir svå:

låvarftr, kvao hann, mislikar bér herbergit, eor hvi ertu

reior? En ef bor bikkir nokkut åfått nu, [bå skulum 2

vér yfir bæta eptir fremstå megni. Flores svarar: vel

gezt 3 mer at ollu hér , ok guft låti mik lifa til pers , at

ek mega petta meir meft goou gjalda; en ek er hugsjiikr

um kaupeyri, ok ottumst, at ekki fåi ek varm'ng bann, er

ek vilda kaupa , e&r bo at ek finni , bå ottast ek , at ek

fåi. ekki keypt. Husbond! var vitr maor ok mælti:

Iåvaror, segir hann, forum til ok etum, en sioan skal

ek gefa bér hit bezta råd, er ek kann, um bat, er bu vill

spyrja mik. Ja foro peir at eta, ok kallaoi hann hiisfrii

sina ok mælti vio hana: sæm penna sem bu mått mest,

bvi at hann er ok4 goora manna, ok sioan settu bau hann

milli sin. Hiisbondinn hét Daues en husfruin Lidernis;

f)au létu bjona sér rikuliga , ok var beim skeinktr hinn

bezti 8 drykkr ; si&an var fram borit allskyns aldin ok

krydd. ^å var fram borit ker bat, er goldit var fyrir

Blankiflur, hit dyra; bå så Flores å kerit, hversu grafit

var, svå sem Paris leiddi Elenam, unnustu sina; en bå

') her mangle rimeligviis eet Blad i N. — a) fra [ b" sk

fa skulu, N. —- ") getz, JV. — 4) oc, som det synes, N, der dog

ellers næsten overalt betegner dette Ord ved Tegnet z. — 3)beteti, N.
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tok åst at reyna hugskot hans , ok hugsafti hann betta :

at Paris1 leiddi unnustu sina , en |)ii tær ekki |iina; en

mættir bu sjå pann dag, at [)ii leiddir svå Blankifliir;

hversu må pat verfta? en \>u veizt2 enn eigi vesall , hvar

hon er. Daries 3 svarar: Flores, sagfti hann, vel må svå

verfta, pvi at husbondi fiinn gefr f)ér4 gott rå5, fiegar ver

erum mettir. Måltioin |x'itti honum5 yfrit long, en husfruen

fx'ittist sjå , at hann var mjok hugsjtikr ok hversu hann

ftrætti vio sik, ok potti henni aumligr vera ok bendi bon da

si'num, en hann let siftau skunda borftinu sem mest måtti.

En sifian borft voru uppi , på mælti husbondi vio Klores :

segh mer , hverju sætir bin uglefti ok leyn mik ekki hvat

um þina ferft er, en ek vil gjarna gefa þer gott råft, en ef

pii leynir mik , bå gabbar pu sjålfan pik ; en ekki er bat

um varning fiinw ncnia heldr um nokkurn lut annan. _|>å

svarar husfruen : næsta synist mer sem ek sjå Blankifliir

hvert sinn, er ek se penna mann, ok ek hygg at hann sé

broftir hennar , fyrir pvi at hann hefir sh'kan lit ok slik

læti, sem hun hafoi, ok svo var hon hér hålfan månut ok

bon gret bæfti dag 6 ok nott ok harmafti unnasta sinn ok

nefndi hann Flores. En nå er Flores heyrfti bat , bå féll

hann i ovit ok mælti siftan : ek em eigi broftir hennar heldr

unnasti ; nei, kvaft hann, ek mistalafti, hon er systir mi'n

en ekki unnasta. 3>å segir Daires: ottast ekki nema seg7

hit sannasta til; en ef bii leitar hennar, bå ferr bii sem

fol. Jiå segir Flores: låvarftr , miskun! ek er kongs son

en Blankiflur var unnasta min ok var stolin frå mer fyrir

ofundar saker, en mi hefir ek spurt hana upp hér ; ek er

rikr maftr at gulli ok silfri ok vil ek gefa nér slikt er pii

1) Parijs, 2V. — a) veitz, N. — 3) Ulfdiet efter Gisning. —

4) J)er, N, roen Prikkerne gjælde udentvivl ikke dette Ord, men

det i næste Linie lige nedenunder staaende oVerflodige hm." —

6) Dette Ord er gjentaget i N. — *) 8 , N. — 7) Dette Ord

over Linien i IV.

1850. 6

-
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vill til bers at bu sért i' råuum meo mer; en allt er bat

satt , ath annathvort skal ek hafa hana eftr oeyja.

Nu svarar Daires: bat er mikill skafti ef bu skalt

ty nast, þvi'likr maftr sem þii ert, en |ivi er verr, at ek kann

varla hér til leggja , en bat bezta , er ek kann , skaltu nu

heyra , ef bu vill bvi fram fara , sem ek veit , at bii vill

ekki, fyrir bvi at lif bitt liggr vio, fyrir þvi at eingi maftr

er svå rikr , ef hann hefoi [ietta raft gefit ok yroi kongr

var vio , at hann kæmist undan , hvorki meft fé né meo

styrk; en bar mega ok eingar gjorningar granda, ok bo at

allt bat folk, er i' heiminum hefir verit, ok bat sem mi er,

vildi taka hana meft styrk , bå fengi bo eigi , segir hann,

fyrir bvi at kongr af Babilon hefir undir ser l1 konga ok

c, ok å einum degi koma fieir allir til hans, er hann vill;

en Babilon er x rasta long ok borgarveggrinn xv faoma

hår ok svå sterkr, at ekki bi'tr å; hann er vj fauma bjukkr2,

en3 vij hliu ok xx ero bar å, ok sterkr kastali yfir hverju

ok markaor hvern dag hja hverjum kastala; en innan i'

borginni ero iij hundrut kastala ok i hverjum c riddara ok

hin/i minnsti af beim vinnr keisarann af Romaborg meft allt

sitt li5 , ok å vij vetrum; en i miori borginni er einn

kastali, er jotnar gjorftu; hann er c faftma um at mæla ok

c faftma har ok gjSrr af grænum marmarasteini ok allr

hvelfdr , en knapprin» er af rauftu gulli ok stendr upp af

stong ein x ålna hå, en i knappinum er karbiinculus, steinn

sa er ski'uH um nott sem sol um dag, ok x rastir må sjå

nm 4 man er til ferr borgarinnar ; brenn golf

hvert upp af ofiro ero af marmarasteini, ok eingi stélpi

heldr peim upp, ok eingi veit hvat beim heldr; steinstolpar

standa umhverfis innann allt af hinu neftsta golfinu ok upp

under hit efsta pak, en beir eru af hvitum marmara. En

bå er hestr gjiirr 5 af silfri å mioju golfinu hverju , ok

') lidt utydeligt. — a) piacka, 2V. — s) usikkert. — *) Hul

i JV. — s) gioar, JV.
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rennr or muuoi honuni hit skirasta vatn kalt, ok bar megu

begar meyjarnar å sund fara er .bær vilja; enn Ix klefa

ero i turninum , svå dyrlegir , ath eingi hiis verfta onnur

slik; all ir veggirnir eru meft gulli smeltir ok all s kyns

dyrum ok Iikneskjum, ok kemr eingi par svå hagr pentur1,

ef hann ser2 å, at ekki nemi af pvi enn meira , enn fyrr

kunni hann ; bar må einginw eitr ormr koma. En i hverjum

klefa er ein fri'ft mær, bvi at kongr lætr flytja hångat hverja,

er hann fregn friftastar; bær megu gånga at skemtan hver3

til annarar4 ok svå til klefans pers, sem kongr er i, jafnan

sem hann sendir beim orft um ser at bjona; en i turninum

eru lx meyja ok allar storbornar, ok bvi heitir hann meyja

turn, en bær skulu jafnan bjona honum, sem hann tekr til

at hverri jafnleingd , ok på er hann riss upp um morg-

unninn, på skulo bær koma til hans, onnur meft mundlaug

en onnur meft handklæfti. En beir er varftveita turninn

ero allir geldingar, ok beir ero i hverju golfinu ok einn er

meistari beirra allra, så er peim ræfir; beir8 bjona honum

bæfti sio ok snemma , en hann er illr i ser ok hann gætir

dyranna jafnan, en peir aftrir gånga æ meft nokkuio sverft,

ok drepa allt pat, er meistarinn by ftr peim, en hans herbergi

er vio dyrin , er inn geingr , ok ef nokkurr maftr kemr at

njosna um nokkut , på skal hann skjott deyja. Mikill

harmr liggr fyrir per, bvi at kongr hefir gefit pehn 6

drepa , ræna ok berja hvern sem bar kemr ok hann vill ;

[ en iiij 7 menn gæta turnsins , ok bo ij um dag en ij um

nott , ok ef beir s ja nokkurn mann um njosna , bå kalla

beir bå , er til bers ero settir at verja hann ok hafa beir

æ vopn hjå sér nott 8 ok dag, en peir ero m. En pat er

sior kongs, at hafa sina kono at hverri jafnleingd, ok pann

sama jafnleingdar dag , er hann tekr hana å xij månafta

') saal. tydeligt 2V. — a) sier, 2V. — 3) hverr, JV. —

4) annaraR, N. — s) pe'r o: pær, N. — 6) Hul i N. — 7) lidt

usikkert. — 8) n, N.

S

6*
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fresti , |);i lætr hann kalla alla sina undirkonga ok rikis-

menn saman , ok at augsjåndum |ieiin ollum lætr hann

drepa hana, [>vi at hann vill, at eingi maftr hafi |);i kono,

sioan hann hefir haft , en hann tekr aftra sioan meo beim

hætti, at hann lætr kalla allar til sin meyjarnar or turninum

ok i eplagaro sin«. svå at allt rikisfolk skal i hjå vera, en

ANMÆRKNINGER.

Sagnet om Flores's og Blanchefleurs trofaste Kjærlig

hed, der efter dets store Udbredelse at domme tor regnes

blandt Middelalderens mest yndede, antages at være af en

meget gammel Oprindelse '. Hvad dets allerforste Op

rindelse angaar , har man tidligere antaget , at det var op-

staaet i Spanien , medens de nyere Forfattere næsten alle

ansee Frankrig for dets oprindelige Hjemstavn. Som Be-

viis for denne Menings Rigtighed anfores især: at de ældste

Spor , som findes til dette Sagns Tilværelse , forekomme

hos de provencalske Digtere, og at det allerede længe for

end det var kjendt i Spanien, var gaaet over i den franske

Folkepoesi. Man finder saaledes , at allerede Hertuginden

af Die , der levede i Midten af det 12te Aarhundrede,

alluderer dertil 2. Af de senere provencalske Digtere

nævnes Flores og Blanchefleur hyppigt som Exempel paa

trofast Kjærlighed, Mandt andre af Matfres Eymengau de

Bezers i hans Breviari cCAmor fra 12803. Paulin Paris,

bekjendt som Udgiver af Li Romans de Berte aus grans

pies og Les Manuscrits frangois de la bibliotheque du

roin, har blandt andre nordfranske Digte, i et Manuskript

') Grev de Tressan , der antager at det er af spansk-maurisk

Oprindelse , henlægger det til det 8de eller 9de Aarhundrede

(Bibliotheque universelle des Romans , fevrier 1777 , p. 151). —

a) jvfr. Die«, Die Poesie der Troubadours, Zwickau 1826, 8. p. 213.

— 3) Warton, History of English Poetry Vol. II, p. 187 (Note),

London 1824, 8.
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paa det Kgl. Bibliothek i Paris (Fonds de Saint-Germain

des-Pres, Nr. 1989, 4.), fundet eo Romance paa fireStropher1,

som han antager hidrorer fra Slutningen- af det 1 2te Aar-

hundrede. Romancen, der er skreven i nordfransk Dialect,

indeholder en rorende Skildring af Flores's Tilbagekomst

fra Hoffet i Montoire til hans Faders Residents, Murcia,

hvor han erfarer , at hans Fader laa for Doden , og at

hans Elskede, Blanchefleur, der beskyldtes for at have for

givet ham, skulde henrettes (Wolf, (jber die neuesten

Leistungen der Franzosen fur die Herausgabe i hrer National

Heldengedichte, Wien 1833, 8. P. 69-70). Desuden nævnes

i Melanges tirées d'une grande bibliothéque, tom. XIV, p. 337,

og hos Roquefort, Glossaire, tom. II p. 776 s. v., flere nord-

franskeDigte fra det 13de Aarhundrede i lo I go hvilke Flores til-

sidst skulde have arvetUngarns Krone2. Foruden den allerede

anforte Romance, findes i det ovennævnte parisiske Haand-

skrift fol. lxxx, en Folkevise eller etslags Vexelsang , der

ligeledes antages at være fra det 12te Aarhundrede , hvori

Sagnet om Flores og Blanchefleur fremtræder som vel be-

kjendt og yndet Gjenstand for Folkepoesi (jvfr. Wolf,

1. c. og Romancero Frangois , hvor Romancen er trykt).

') Den er trykt i Romancero Francis p. 61-65. — J) Dette

stemmer med Beretningen i Li Romans de Bcrte ans grans pies,

ifoige hvilken Berte la debonnaire , Carl den stores Mnder , var

en Datter af den ungarske Konge „Floires" og hans Dronning

„Blanchcflcurs". I den nordfranske Bearbeidelsc af Flores og

Blanchefleur, heder det ogsaa udtrykkelig om disse v. 9-10 :

De cui Berte as Grans Pies fu née

Puis fu en France mariée.

Ogsaa den hollandske og plattydske Bearbeidclse deraf gjiir „Berte

metten breden Voeten" til deres Datter. Paa Grund af dette

Slægtskabsforhold mellem Flores og Blanchefleur og Carl den store,

som imidlertid aldeles forbigaaes i de skandinaviske Bearbeidelser,

pleier man at henregne de forskjellige Bearbeidelser af dette Sujet

til den carolingiske Roman-Cyclus.
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Seer man derimod hen til Spanien, „findes der ingen

Spor til dette Sagn i den spanske Literatur for end i 14de

Aarhundrede" (Wolf). Juan liuiz , eller som han selv

pleiede at kalde sig, Joan Rois Arcipreste de Fita, fodt

i Begyndelsen ;if det 14de Aarhundrede, dod 1351 , er,

saavidt vides, den forste spanske Forfatter, som alluderer

dertil. Men da, som sagt, ingen tidligere Spor til Spaniernes

Bekjendtskah med dette Sagn kunne eftervises , og oven

nævnte Forfatter netop synes at have været meget fortrolig

med de provencalske Digteres Værker, er det hoist sand

synligt , at han gjennem disse har lært det at kjende

(jvfr. Wiener Jahrbiicher der Literalur Bd. 57, p. 199 200

og Bd. 57, p. *220 o. f.). Paa Grund af det OvenanfOrte,

antages nu almindelig at Sagnet skylder Frankrig , ikke

Spanien , sin Oprindelse.

Den Form , hvori det forst synes at have været ind-

klædte, ere korte Romancer og Digte, som kun skildre et eller

andet Moment af de Elskendes Hændelser , og hvoraf

enkelte endnu ere opbevarede; af disse synes atter de

længere, deels versificerede, deels prosaiske Bearbeidelser,

som omfatte Sagnet i dets Helhed , at have udviklet sig

og i en næsten utrolig kort Tid gaaet over fra den ene

Literatur i den anden , ikke saameget ved en ligefrem

Oversættelse , som ved en friere , næsten selvstændig Be

handling; og der opstod saaledes i de forskjellige Sprog en

Mængde Bearbeidelser , der vel alle staae i Forbindelse

med hinanden , uden dog at kunne kaldes Oversættelser.

Vel kan der neppe være nogen Tvivl om , at de fleste af

deres Forfattere have haft et Forbillede i deres egen eller

en fremmed Literatur, hvortil de have holdt sig; men de

have tilladt sig saa mange Forandringer, udeladt og tilsat

saa meget, at det vilde være næsten umuligt at komme til

nogen Vished om det Forhold , de indbyrdes staae i til

hverandre , hvis ikke flere af Digtene selv — som oftest
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i Begyndelsen eller Slutningen — indeholdt mere eller

mindre tydelige Vink derom. Paa denne Maade har

Sagnet om Flores og Blanchefleur i Middelalderen gjennem-

vandret den storste Deel af Europa og er blevet behandlet i de

fleste europæiske Sprog; man finder saaledes Bearbeidelser

deraf paa Fransk, Tydsk, Italiensk, Nygræsk, Hollandsk,

Engelsk, Spansk, Buhmisk, Svensk. Dansk og Islandsk.

At undersoge disse forskjellige Bearbeidelser saa noie, at

man klart kunde fremstille det Forhold, hvori de staae til

hverandre indbyrdes, deres Eiendommeligheder, Ligheder og

Uoverensstemmelser o. s. v. , kort sagt , give en nogen

lunde tro Charakteristik af hver af dem , er et Arbeide,

hvortil jeg savner saavel den fornodne Forberedelse og

Tid som de nodveudige Hjelpemidler. Jeg maa derfor

niiies med at meddele en kort Oversigt over de vigtigste

af dem , anfore, saavidt muligt , deres Aflattelsestid dg

Oprindelse, gjore opmærksom paa deres mere eller mindre

Overeensstemmelse med den islandske Bearbeidelse , og

endelig suge at bestemme, hvorvidt nogen af disse kan

antages at have tjent den sidstnævnte Bearbeidelses For

fatter til Forbillede. Jeg har anseet det rigtigst, at anfore

hvert Lands Bearbeidelser for sig efter den Orden , hvori

de for ere opregnede og begynder saaledes med de franske1.

Foruden de allerede anførte Smaadigte , Romancer,

Folkeviser og andre Hentydninger til Sagnet om Flores og

Blanchefleur, som forekomme hos de ældre franske Digtere,

have der allerede meget tidligt i Frankrig opstaaet ud

forligere Bearbeidelser af dette Sagn , hvoraf folgende

kunne anfores:

I) Af Robert d1 Orlandt havdes i Begyndelsen af det

13de Aarhundrede en længere Bearbeidelse , der nu, saa-

') Ved Udarbeidelsen af det følgende har den Oversigt, som

findes i Samlingar utgifna af svenska Fornskrift-Sallskapet, forstå

delen s. xix-xxx , været mig tit stor Lettelse og Vciledning.
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vidt vides, er aldeles forsvunden; om dens Beskaffenhed

kan saaledes intet anfores , hvorimod dens Tilværelse er

aldeles utvivlsom, da Conrad Flecke, hvis tydske Be

arbeidelse endnu haves , udtrykkelig nævner den som sit

Forbillede (see herom de tydske Bearbeidelser).

2) En nordfransk, hidtil ikke fuldstændigt udgiven '

Bearbeidelse , bestaaende af 3300 Vers , findes blandt

mange andre gamle Digte i et Haandskrift fra det 13de

Aarhundrede paa det kongelige Biliothek i Paris under

Mærket Nr. 6987, fol. Hele Haandskriftet udgjor 346

Blade, og „Flore et Blanceflor", som er det 13de Stykke

deri , optager Bl. 247-254 2. Som Priive meddeles her,

efter Manuscrits Francois, III, 215, de 10 forste Vers deraf.

Signor oiez, tot li amant,

Cil qui d'amors se vont penant

Li chevalier et les puceles,

Li damoisel, les damoiseles,

Sé mon conte volés entendre:

Moult i porrez d'amour aprendre.

Cou est du roi Flore l'eufant

Et de Blanceflor le vaillant,

De cui Berte as Grans Pies fu née

Puis fu -en France mariée.

Af denne Bearbeidelse havdes ifolge Warton (Hist. of

Engl. Poetry, Vol. I, Dissert. ni, p. ccliij) et Haandskrift

') Brudstykker deraf ere trykte hos I'aulin Paris , Les

Manuscrits franc. ois de la bibliothéque du roi, Paris 1840, p. 215-216;

hos Bocquefort, Glossaire III, paa flere Steder; hos Paulin Paris

i Bomancero francois Paris 1833, p. 57-63; siden meddeelt der

efter i Altdeutsche Klatter von Baupt und floffmann I , p. 19 sqq.

tilligemed en kort Angivelse af Indholdet i Digtets forste Balvdeel.

— 2) Baandskriftet er beskrevet af Paulin Paris i Manuscrits

francois, 111, p. 188.
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paa det Cottonske Bibliothek i London , men odelagdes

ved dettes Brand 1731.

Da denne Bearbeidelse, som ovenfor bemærket, endnu

ikke er fuldstændig udgiven , og man af de Brudstykker

deraf, som ere trykte, ikke kan gjore sig nogen fuldstændig

Forestilling om Digtets Beskaffenhed i det hele , ville vi

opsætte vore Bemærkninger om den, indtil vi have omtalt

de Bearbeidelser , som nedstamme umiddelbart fra den og

ved Hjælp af hvilke vi maae slutte os til dens Indhold.

Foruden disse tvende ældre originale Digte, haves der flere

franske Oversættelser eller Udtog af italienske og spanske

Bearbeidelser, hvoraf folgende ere de betydeligste: A) Tvende

Oversættelser af Boccaccios Philocolo eller Philocnpo, hvoraf

den forste, der er af en ubekjendtForfatter, udkom 1485 under

Titelen : Le Philocole, ou Histoire Amoureuse de Floris

et de Blanchefleur (Eschenburg, Denkmaler p. 214-219 ');

den anden af Andrien Scvin udkom forste Gang i Paris

1542, fol. under Titelen: Le Philocope de Jean Boccace

contenant Vhistoire de Fleury et Blanchefleur , trad.

ditalien par Andrien Sevin ; senere er den udgivet i

Paris 1555, 8, og 1575, 16, (Brunet, Manuel duLibraire);

et Udtog deraf findes i Melanges tirées d'une grande

biblioihéque, 14de Bind. B) Fra Spansk haves ogsaa tvende

Oversættelser. Den ene af Jaques Vincent, udkom i Paris

1554, 8, under Titelen: Histoire amoureuse de Floves de

et Blanchefleur samye , avec la complainte que fait un

amant contre amour et sa dame. Le tout mis d'Es-

pagnol en Frangois par maistre Jaques Vincent ; den

er senere trykt i Lyon 1570, 8, og i Rouen 1597,

8 , (Brunet , Manuel) , og efter den gjorde Grev de

Tressan sit Udtog , som er trykt i Bibliothéque univer-

') jvfr. nedenfor de italienske Bearbeidelser.
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selle des romans, février 1777, p. 151-225 og i Corps

d'extraits des romans de chevalerie. Den anden af Mad.

Le Gendre de Richebourg udkom i Paris 1735 i to Dele

12" under Titelen: Aventures de Flores et de Blanche-

fleur , tirées de Vespagnol par Mad. L. G. D. R.

(Brunet, Manuel)-

Næst efter Frankrig har Tydsklaivd de ældste Be-

arbeidelser af dette Sujet at opvise1. l)Den ældste, man

kjender , er af Conrad Flecke 2, der skal have levet i Be

gyndelsen af det 13de Aarhundrede. Digtet, der er skrevet

i gammelschwabisk Dialect , findes i et Papirshaandskrift

paa det kongelige Bibliothek i Berlin under Mærket Nr. 103,

foL , hvor dog Slutningen af Digtet mangler. Paa det

forste Blad staaer , foruden Eiermandens Navn og Digtets

Titel — Flos unde Blankeflos — den udtrykkelige Be

mærkning: ist aus fransbsische sprach verteutscht, hvilket

ydermere beskræftes ved et Sted i selve Digtet ; her

hedder det nemlig v. 40-46:

Es hat Rupreeht von Orbent

Gedichtet in Welschen

Mit rimen ungewelschen ,

Das ich in Fuschen willen han

Alsus wil ich wohen an.

') 1 et meget gammelt Kjærligheds Digt, hvoraf Nycrup i sine

Symbola ad litteraturam Teutonicam , Hafniæ 1787, 4 , p. 94 m. f.

anforer et endnu opbevaret Brudstykke, findes nogle Hentydninger

til Sagnet om Flores og Blanchelleur (Eschenburg Denkmaler 1. c.).

— .a) Dette bekræftes blandt andet ved et Sted i Wilhelm af Orlans,

hvor det heder :

Herr Flecke der gute Conratt

Do er Horen getatt

Und planschifflur beticht.

(jvfr. Eschenbnrg , Denkmaler p. 216).
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Da den her nævnte Ruprecht von Orbent uden Tvivl

er den samme, som hos Pietrich v. Reichershausen kaldes

Rupert von Orlannt , hvor det hedder:

So hat von Orlannt Rupert

Flos Plandtschefflur aus Walisch auch schon berichtet".

har man sluttet deraf, at den franske Forfatters rigtige

Navn har været Robert dOrlandt. Foruden i det oven

nævnte Berliner-Haandskriftet, hvor, som sagt, Slutningen

af Digtet mangler, findes det fuldstændigt i et Haandskrift

paa Bihliotheket i Heidelberg Nr. 326 2. Efter Berliner.

Haandskriftet er Digtet udgivet i Mullers Sammlung alt-

deutscher Gedichte, II, Berlin 1785, 4, hvor det bestaaer

af 7885 Vers. Slutningen af Digtet, tilligemed nogle andre

Vers , som mangle i Mullers Udgave , har Karl August

Hahn meddeelt i Anzeiger der teutschen Vnrzeit von Mone

Jabrg. VII (1837), p. 324-3-28; med dette Tillæg, der kun

bestaaer af 170 Vers, udgjor det hele Digt altsaa 8055

Vers. Da allerede dette Digts store Omfang gjSr det

hoist usandsynligt , ja næsten umuligt , at det har tjent

Forfatteren af vor Bearbeidelse , som Forbillede , ville vi

niiies med kun at bemærke, at dets Indhold i alt Væsent

ligt, stemmer med det folgende Digt, kun er Fremstillingen

langt mere omstændelig og vidtloftig 3.

') jvfr. Adelungs Udgave, Leipzig 1788 4, p. 14. —.

2) Dette Haandskrift blev blandt meget andet 1622 bortfort til

Vaticanet, men leveredes 1816 tilbage til ovennævnte Bibliothek

(Wilken, Geschichte der Heidelb. Bachers, p. 444). — 3) En kort

Angivelse af Gangen og Indholdet i Fleckes Digt lindes i Gøt-

tingischen Gelehrten Anzeiger 1786, hos K. Rosenkrans, Geschichte

der deutschen Poesie im Mittelalter p. 310-314 og G. G. Gervinns,

Geschichte der poetischen Nationalliteratur; hos de to sidstnævnte

findes ogsaa en Bedommel.se af dets poetiske Værd. — Det er om-

arbeidet af Sophie v- Knorring , fad Tieck i et Epos Flore und

Blancheflur ; Digtet, der er skrevet i ottave rime og inddeelt i Vi

Sange, er udgivet og ledsaget med en Indledning af A. W. ▼. Schlegel^

Berlin 1822, 12,
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2) En flattydsk Bearbeidelse af en ubekjendt Forfatter

bestaaende af 1577 Vers, findes blandt 7 andre Stykker i

et Papirshaandskrift paa Bibliotheket i Helmstadt , og er

udgivet af Dr. Paul Jacob Bruns i Romantische und

andere Gediehte in altplatdeutscher Sprache , Berlin und

Stettin 1798, 8. p. 217-288. Et andet Haandskrift, hvori

den samme Bearbeidelse tindes noget forskjellig , tilkjobte

Escbenburg sig paa l.den Fabriciske Auction" i Helmstadt,

og leverer nogle Prover deraf i sine Denkmaler, p. 222-229';

Som Prove meddeles ber efter Bruns de 10 forste og 6

sidste Vers deraf:

Dat gescah to eyner tyd

alse uns dat bok utwist

dat van Hispanigen de konig mit siner macbt

sammede grote heres kraft

un toch to Averrigen in des Koniges lant

dar stichtede he rof un brant ....

v. 1572 Nu hebben dusse reden ende

God mote uns sine gnade senden

un helpen uns vroliken

to dem ewighen himmelriken

un spreket alle Amen

eyn islik sunder schamen 2.

Da allerede Rahbek (Dansk og Norsk Nationalværk 2det

B. 6.) har yttret den Formening , at dette Digt maaskee

havde tjent de skandinaviske Bearbeidelser som Forbillede

ville vi, forat lette Sammenligningen, meddele Grundtrækkene

deri : Kongen af Spanien — hans Navn udelades — faldt

med en stor Hær ind i Auvergne og anrettede der store

Odelæggelser. En fransk Greve, der tilligemed sin Gemal-

1) jvfr. Horæ Belgiere, pars 111, Indledn. — a} Dette Digt er

omarbeidet af Bilsching, og findes trykt i hans Erzåhlungen, Dich-

tungen etc. 1. B. u. 151-213, Breslau 1814, 8. Omarbeidelsen ud-

gjør 1642 Vers.
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inde befandt sig paa en Pillegrimsreise , blev overfaldet af

Kongens Mænd , der dræbte Greven men bortslæbte hans

Hustru til Kongen ; denne modtog hende imidlertid meget

naadigt og sendte hende til Spanien til sin Dronning , der

behandlede hende paa det bedste. Dronningen og Grev

inden nedkom paa samme Tid, hiin med en Son, der blev

kaldet Flores, denne med en Datter, Blankflos. Disse to

Born lignede meget hinanden, og elskede hinanden lige fra

spæde af. Da Kongen mærkede dette , vilde han rydde

Blankflos af Veien , for at Flos skulde slaae hende af

Tankerne, men ved Dronningens Mellemkomst blev hendes

Liv skaanet; derimod blev hun med en Kjobmand sendt

til Rom og der solgt for 700 Mark Guld til nogle Slave

handlere, der forte hende til Kongen af Babilon. Her blev

hun indespærret i et Taarn tilligemed mange andre Moer,

af hvilke hun gjorde en , ved Navn Clarissa , til sin For

trolige. Da Flos , der imidlertid var bleven sendt bort,

kom hjem igjen , blev han aldeles utrostelig over Tabet af

sin Elskede, og da Kongen frygtede for, at han vilde doe

af Sorg, hvis han ikke gjenfandt Blankflos, gav han ham

de 700 Mark Guld, hun var bleven solgt for, for at opsoge

hende. Flos begav sig strax paa Reisen , fik i Rom

hendes Opholdsted at vide og iler derfra til Babilon.

Med List skaffer han sig i en Kurv, bedækket af Blomster,

Adgang til hendes Værelse. Af Glæde over at have gjen-

fundet sin Elskede , forsommer Blankflos at mode hos

Kongen paa sædvanlig Tid. Med egne Oine overbeviser

Kongen sig om Grunden til hendes Udebliven og dommer

begge de Elskende til Doden. Da Dommen skulde fuld

byrdes , opstod der en ædel Strid mellem de Elskende,

hvo af dem som den skyldige skulde lide Doden, saa alle

de tilstedeværende undredes derover. Flores fortalte nu

Kongen 'hele sin Historie, og denne blev saa Tort deraf,

at han benaadede dem , giftede sig med Clarissa og lod
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ligeledes de med Blankflos indespærrede Jomfruer give

Mænd ; og hans Hoimodighed blev rost i alle Lande.

Derpaa fSlger, v. 1554, sqq. :

God gaf Blankflosse evn kint

dat was gheheten Vredelingh

he sette to gode herte un Hf

darna wart se konighes Pippawes wif.

Efter dernæst at have fortalt , at de omvendte de

hedenske Spaniere til Christendommen , hedder det end

videre om Vredelingh og Pippawe, v. 1566 sqq.:

Do Flos un Blankflos weren scheyden

do bedwank se oren sint

koningh Karle orer beyder kint

de ok so dar bedwank mennich Iant

to der christenheit myt siner bant.

Af denne korte Oversigt vil man kunne see, at medens

Grundtrækkene i de to forste Trediedele af det plattydske

Digt ikke synderligt afvige fra vor Bearbeidelse , er Slut

ningen deri aldeles forskjellig; her er det nemlig Kongens

Medlidenhed , i hiin derimod den scierrige Tvekamp som

bevirker deres Frelse; her fremhæves ogsaa Flores's og

Blankiflurs Slægtskab med Carl den store som et vigtigt

Moment, men udelades aldeles i den anden. Hertil kommer

at Fremstillingen i det tydske Digt er langt mere sammen

trængt end i Sagaen , og da netop meget af det , som

baves i denne men udelades i hiint stemmer aldeles med

andre vidtloftigere Bearbeidelser, t. E. med den hollandske,

der er gjort efter det franske, synes det ikke rimeligt, at

dette Digt staaer i nogen umiddelhar Forbindelse med

Sagaen ; i Sagaen er desuden saa meget , som peger hen

paa en fransk Original, at man næppe kan antage, at den

er forfattet efter noget tydsk Forbillede.

3) En tydsk Oversættelse af Boccacoios Philocopo

udkom forste Gang i Metz 1499 i folio under Titelen:
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Ein gar schone nerve histori der hochen lieb des kiinig-

lichen Florio unnd von seyner lieben Bianceffora —

Euch grosse freud davon bekomen soli. Auch dabey

vernemen rvert: wie gefallen die lieb hat. Mit schonen

figuren. Durch Caspar Hochfeder. Allerede det folgende

Aar (1500) udkom ligeledes i Metz andet uforandrede

Oplag deraf; kun er Titelen noget forkortet. I en ny,

omarbeidet Skikkelse blev denne Folkeroman senere trykt

i den af Feyerabendt udgivne Alte Buch der JAebe, Frank

furt 1586, fol. Bl. 11 8b- 1 79a under folgende Titel: Ein

gantz kurtzweilig Histori von Florio und Bianceffora,

was diese beyde liebhabenden personen flir gefahr be

standen , ehe sie zu vollsterckung ihrer angefangenen

lieb kommen seindt , nicht mit wenigem nutz , rvas auss

solchen lieb zu schbpffen unnd wie sich fur vielem unfall

zu bewaren sey, zu lesen l.

Skjondt Sagnet om Flores og Blanchefleur rimeligvis

er kjendt i It/ilifn for Boccaccio, synes det dog at skylde

dennes vidtloftige Behandling sin storste'Udbredelse. Efter

bans eget Vidnesbyrd blev han af en Dame2, med hvem

han var kommen til at tale om dette Sagn , opfordret til

at indklæde det i en romantisk Fortælling. Han efterkom

Opfordringen og skrev sin bekjendte Roman Philocolo,

Philocomo eller Philocopo3 i Aaret 1333, altsaa i en

Alder af omtrent 20 Aar. Æmnet dertil skal han have

taget af en gammel fransk Roman, der ogsaa havdes paa

Spansk4. Skjondt Philocolo som Ungdomsarbeide tor

regnes blandt Boccaccios umodnere Arbeider, gjorde den

') Dette Sujet er dramatisk behandlet af Hans Sachs , og en

liearbeidel.se deraf paa huitydsk Prosa nævnes hos Ebert , Biblio-

graph. Lexicon Nr. 7660. — 5) Maria , en Datter af Kong Bobert

af Neapel og Sicilien, i hvem Boccaccio var dSdelig forelsket. —

3) Ogsaa under Titelen II Pkihpono , er den udgivet af Tizone

Gaetano, Venez. 1527, 8. — *) jvfr. Eschenbnrg, Denkmaler, p. 213.
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dog magelos Lykke, blev trykt gjentagoe Gange1 og over

sat paa flere Sprog *. Skjondt Indholdet af Philocolo

maa antages danske Læsere temmelig bekjeudt 3 ville vi

dog for Sammenligningens Skyld korteligen meddele Grund

trækkene deraf:

Efter en temmelig vidtloftig Anraabelse saavel af

Christenhedens som Hedenskabets Guder, begynder endelig

selve Fortællingen med, at en Ovintus Lælius, en Descen

dent af Scipio Africanns, ægter Julia Topatia af Julius

Cæsars Slægt. Paa en Reise til St. Jago de Compo-

stella bleve de overfaldne af den muhamedanske Konge

Felix's Tropper; han blev dræbt og hun, den Gang frugt

sommelig , bortfort til Felix's Gemalinde , Dronningen af

Murcia. Her dode hun idet hun kom ned med en deilig

Datter , som blev kaldt Biancofiore. Samme Dag og

samme Time fodte Dronningen en Son, som erholdt Navnet

') Fra 1472 , da den fdrste bekjendte Udgave deraf udkom i

Venedig under Titelen: Incomencia il libro primo di Florio et di

Biancofiore chiamato Philocolo, fol., til 1594 kunne endnu paa-

vises 16 Udgaver deraf. — ') Foruden de ovenfor anfiirte franske og

tydske Oversættelser deraf, har man antaget at et endnu utrykt

græsk Digt , som opbevares paa det keiserlige Bibliothek i Wien

(Cod. 297 , Nr. 30) er en Bearbeidelse af Boccaccios Philocolo

(Warton, History of Engl. Poetry, Vol. 11, 187, Texten og Noterne).

Digtet er skrevet i græske Jamber (eller versus politici) og paa bar

barisk Græsk. Ifølge Lambeccii Comment. de Bibliotheca Cæsarea

Vindob. Kb. v. p. 264, hvor det kaldes: Anonymi cujusdam auc-

toris poema amatorium Græco-Barbarum de Florio et Platzifiora,

har det følgemle Titel : Amiyriati; £|aiperoc epuTtx-^ xat %£vr\ »PXwpfoii

tou itoneuTuxou? xa£ xopt); Wkax^ia. *P\uyt\<;, og begynder saaledes :

Et? xocjieXapT)? euy^7);

— 3) Det franske Udtog deraf, som findes i Melanges tirées d'une

grande bibliothéque 14. B. er oversat paa Dansk af Rahbek i

Dansk og Norsk Nationalværk 2det B. 55-71.
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Florio (Flores). Disse to Born fattede snart Kjærlighed

til hinanden. Da Flores's Forældre mærkede det , sendte

de ham bort til Slottet Montorio, og fattede den grusomme

Beslutning at rydde hende af Veien ved Gift. Planen

mislykkedes imidlertid. Forbittret herover fik Dronningen

sin Gemal til at troe, at Blanchefleur havde villet forgive

ham og hele hans Hof. Blanchefleur blev strax fængslet,

og ufortovet domt til Doden. Til al Lykke blev imidlertid

Fuldbyrdelsen opsat paa Grund af indtrufne Hoitidsdage.

Ved Afskeden havde Blanchefleur foræret Flores en Stjerne

ring , hvori der var en Steen , som strax blev dunkel og

uklar, saasnart hun kom i Livsfare , hvorimod den ellers

var lys og klar. Nu fordunkledes Stenen , og Flores be

fandt sig i den skrækkeligste Uro derover, da en af hans

Faders Mænd , ved Navn Ascalon , der var ham tro og

hengiven , underrettede ham om , hvad der var forefaldet.

Til Trods for alle Ascalons Formaninger , greb Prindsen

sine Vaaben og ilede afsted for at frelse sin Elskede.

Han kom til Murcia netop som det Baal, hvor paa Blanche

fleur skulde brændes, stod rede at tændes, begiver sig til

Pladsen, kaster sin Handske og erklærer sig for Blanchefleur.

Handsken blev optaget af Kongens Hushovmester , Dron

ningens Medskyldige. Overvundet af Flores, tilstaaer han

sit Forræderi, og maatte selv bestige det Baal, han havde

reist for Blanchefleur. . Uden at give sig tilkjende drog

Flores tilbage til Montorio , hvor han , trods alle ForsSg

paa at adsprede ham, vedblev at sukke over, at være skilt

fra sin Elskede. Imidlertid forelskede en Ridder , ved

Navn Philen , sig i Blanchefleur. Efter forgjeves at have

provet alle andre Midler til at vinde hendes Godhed, faldt

han endelig paa at foregive, at han var hendes ubekjendte

Frelser, og erholdt saaledes af hende, som Gunstbevisning,

det Slor hun havde baaret paa hiin Dag. Stolt herover

gjennemfloi Philen hele Spanien og foreviste Sloret; ogsaa

1850. 7

*£>»;*£
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i Montorio brammede han dermed for Flores's Oine.

Forbittret udstodte Flores saadanne Trudsler mod sin

Medbeiler, at denne forlod Landet og drog til Italien, hvor

han kun udgjSd sin Smerte i lange og trættende Jammer-

klager over Fruentimmerne. Imidlertid lader Boccaceio

Gudinden Diana , i Skikkelse som en Jæger , overtale

Kong Felix til at bortfjerne Blanchefleur fra Spanien , da

han aldrig vilde komme nogen Vei med Flores , saalænge

hun var der i Landet. Blanchefleur blev da solgt til

fremmede Slavehandlere , der bragte hende til Alexandrien

og solgte hende til Admiralen af Babilofi. Felix lod nu

det Rygte udsprede, at Blanchefleur var dod, og forat be

styrke dette, lader han opreise hende et prægtigt Mausoleum

med en udmærket Gravskrift. Ved denne Tidende iler

Flores hen og opdager hele Bedrageriet. I den forste

Fortvivlelse derover , vilde han dræbe sig selv , men be

sindede sig og bestemmer sig til at opsoge Blanchefleur.

Efter at have erholdt sine Forældres Samtykke , tog han

afsted, fulgt af sin tro Ven Ascalon og Hertug Ferramont

af Montorio , der havde fattet oprigtig Hengivenhed for

Prindsen. Nu antog han ogsaa Navnet Philocopo. Reisen

gik forst til Italien , hvor Philocopo raadftirte sig med et

Orakel , der anviste ham den Vei , ad hvilken han skulde

soge sin Elskede. Kort fra Templet vilde han drikke af

en Kilde. Men see! Vandet reistc sig, murrede sclsomt,

og begyndte tilsidst at tale. Det var Philen, hvem Templets

Guddom af Medynk over hans Fortvivlelse havde forvandlet

til en Kilde. Flores fulgte nu den af Oraklet betegnede

Vei til Havnen Alpheo, hvorfra han vilde over til Ildoen,

men en frygtelig Storm tvang ham til at lobe ind i Neapels

Havn. Efter at have opholdt sig i nogen Tid i. Neapel,

hvor han indtog alle ved sit ædle og aandfulde Væsen, gik

han igjen tilsoes og fortsatte sin Seilads til lldoen. Her

traf han en Kvinde , der underrettede ham om , -at de
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Slavehandlere, som havde kjobt Blanchefleur, havde op

holdt sig der med hende i to Dage , og for deres Afreisc

fortalt , at de vilde til Rhodus , og derfra til Alexandrien.

Flores fortsatte nu Reisen til Rhodus. Her traf Ascalon

en gammel Ven, ved Navn Darius, der gav dem nye Op

lysninger om Blanchefleur , og da han kjendte meget noie

til Stedet, hvor han antog at hun maatte være indesluttet,

tilbod han sig som Veiviser. Paa Veien til Ægypten,

beskrev Darius Prindsen Admiralens stolte og vidunderlige

Slot i Alexandrien. Det var et uhyre Taaru med hundrede

Gemakker , hvoraf ethvert indesluttede en af Admiralens

Skjonne, og en heelforgyldt Sal i Midten, hvor alle de Skjonne

samledes ved hoitidelige Leiligheder. Taarnet var omgivet

af en Række yndige Haver , forskjonnede ikke allene ved

Kunst men ogsaa ved Trylleri. Der var , blandt meget

andet, fire fortryllede Træer, hvis Stamme, Grene og Blade

vare af Guld, Frugterne af Diamanter, Rubiner, Smaragder,

Topaser o. s. frd., og som besad den besynderlige Egen

skab , at de sang melodisk , hver Gang nogen af de i

Taarnet indespærrede Skjonne havde Kjærlighedsbesog.

Da de kom til Alexandrien , begav Philocopo sig ene til

Taarnet, hvis Mure han ikke kunde afholde sig fra at

kysse. Dette saae Taarnvægteren, en yderst vagtsom Mand,

ved Navn Sadoc, og spurgte ham om Grunden til hans

Dristighed. Flores , der var belavet herpaa , foregav at

han var en Kunstner, der var reist derhen for at beundre

dette store Mesterværk , og at han vilde give den en an

seelig Sum, som vilde vise ham Taarnet indvendig. Taarn

vægteren , der var meget gjerrig , tilbod ham da at vise

ham Haverne fra sit Kammervindue. Flores fulgte saa

ind med ham. Ved Foden af Sophaen opdagede han et

opstillet Skakbret, og tog deraf Anledning til at sporge

Sadoc, om han spillede Skak? „Ja", svarede denne, Jeg

smigrer mig ved at være den bedste Spiller i Asien". „Og

S
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jeg", svarede Prindsen, „gjSr mig til af at være den forste

i Europa". De begyndte saa at spille og det om en klække

lig Sum Penge. Enden blev, at Sadoc tabte det Hele;

Prindsen vilde imidlertid ikke tage imod de vundne Penge,

men tilbod Sadoc Opreisning næste Dag. Sadoc gik ind

derpaa. Den næste Dag vendte Lykken sig aldeles, Sadoc

vandt tilbage alt hvad ban havde tabt og mange deilige

Guldmynter til. Han blev næsten ude af sig selv af

Glæde over de vundne Penge, og Flores benyttede nu det

gunstige Oieblik til at betroe ham sit Hjertes Anliggende,

og tilbod ham en stor Sum Penge , hvis han vilde hjelpe

ham til et Mode med sin Elskede. Sadoc tvivlede et

Oieblik, men en smuk Diamant og en Saphir, som Flores paa

en beleven Maade lod glide i hans Haand , kunde han

ikke modstaae. Admiralen havde den Skik, naar han vilde be-

soge en af Serailets Skjonheder, at sende hende tre Dage i

Rad en Kurv med Blomster. Forste Gang havde Sadoc

nu faaet Ordre til bringe Blanchefleur denne Foræring.

Han lod Prindsen lægge sig i Kurven , bedækkede ham

med Blomster , og lod ham bringe op paa Blanchefleurs

Værelse, hvor hun befandt sig tillige med sin Barndoms

Veninde, Gloritie, der var bleven solgt med hende og op.

vartede hende i Serailet. „Hvad der foregik i de Elskendes

Hjerter, da de kjendte hinanden, kan ingen beskrive.

Kjærlighed modtog deres Eder og Hymen slukkede sin

Fakkel for at lyse Fred over et hemmeligt Giftermaal, hvis

eneste Vidne Gloritie var". Men — nu istemmede

Havens fortryllede Træer deres melodiske Toner med

usædvanlig Velklang; Admiralen vaagner, gjennemfarer

Serailet, overrasker de Nygifte, og dommer dem, tilligemed

Gloritie og Sadoc til Dagen efter at brændes paa et Baal,

der skulde opreises mellem Byen og Taarnet. Men om

Natten underrettede Kjærlighedsgudinden Venus Ascalon

i Dromme om den Livsfare , hvori hans Herre svævede.
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Den næste Dag var ved Daggry Baalet færdigt; man

bragte de fire Skyldige did og bandt dem ved Siden af

hinanden. Da sagde Prindsen til sin Elskede: hvordan

det end gaaer mig, skal dog vor'grusomme Forfolger ikke

have den Glæde at aflive dig; ta*g her en Ring, jeg fik

af min Moder for Afreisen, den beskjermer for alle Farer".

Med disse Ord rakte han hende Ringen, men hun afslog

paa det bestemteste at modtage den, og der opstod nu en

ædel og rorende Strid herover mellem de to Elskende.

Imidlertid havde Ascalon samlet og bevæbnet sine Mænd,

foroget deres Tal ved Gavmildhed og ilede nu hen til

det Sted, hvor Henrettelsen skal gaae for sig. Han

kommer der netop som Baalet skulde antændes , styrter

med sit Folge over Admiralen og hans Vagt , nedhugger

eller adsplitter den, tager Admiralen tilfange og truer med

-at dræbe ham, hvis hans Soldater viste ringeste Tegn paa

at ville angribe dem. De fire Bundne bleve nu loste , og

erholdt Admiralens Tilgivelse. Han svor ved Mahomed,

at Blanchefleur og Gloritie skulde uhindret folge med

Philocopo, og lovede at give dem et Skib, der kunde fore

dem, hvorhen de vilde. Paa Admiralens Opfordring under

rettede Flores ham derpaa om sit Navn og sin Herkomst.

Da han horte Navnet Felix kastede han sig om Flores

Hals, og sagde ham, at han var hans Morbroder. Admi

ralen , der ingen Biirn havde , tilbod nu sin Sosterson at

indsætte ham til sin Arving, men Flores foretrak at vende

tilbage til sit Fædreland. De gik ombord , gjensaae de

Steder , de for havde passeret , og naaede endelig det

skjonne Neapel. Her traf de paa mange vidunderlige Ting,

Prindser forvandlede til Træer, Prindsesser forvandlede

til Buske, en Froken i Skikkelse af en hvid Marmorstatue,

o. s. v. Endelig traf Blanchefleur sin fordums Elsker,

Philcu forvandlet til en Kilde. Hun anraaber alle Guder

•g Gudinder , og udvirker , at han faaer sin Menneske.
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skikkelse igjen. Tilsidst naaede de Rom, hvor Blanche-

fleur havde mange Paarorende. De toge ind hos den

fornemste af disse, en Ridder ved Navn Hilario, der onv

vendte dem tilligemed hele deres Folge til Christendommen.

Tilligemed deres forstefodte Son bleve de unge Ægtefolk

diibte i Giovannikirken. Uagtet man var tilboielig til at

tilbyde dem Roms Keiserkrone , foretrak de dog at reise

hjem til Flores's Fader, der var nedsjunken i den dybeste

Sorg over Tabet af sin Son. Henrykt over hans Gjen-

komst , antog han tilligemed Dronningen Christendommen

og dode kort efter. Flores og Blancfaefleur regjerede længe

og lykkelig over Spanien.

Foruden Boceaccio skal ogsaa Lodovico Dolce i en

meget ung Alder have behandlet dette Sujet og skrevet et

Digt i ottaverime, hvoraf de 9 forste Sange udkom i

Venedig 1532, 4, under Titelen: L'Amore di Florio e

di Biancofiore (Eschenburg , Denkm.).

Desuden anfores (Brunet, Manuel du libraire) folgende

italienske Digte:

Et Digt paa 137 Stropher , trykt i Slutningen af det

15de Aarhundrede s. 1. eta., 4, under Titelen: Dio dCamore

Bianchifore Florio, tillægges af nogle Boceaccio.

Paa Bibliothéque de l'Arsenal i Paris, Nr. 5907,

findes et Digt: La istoria di Florio e Biancifiore, be-

staaende af lutter otteliniede Stanzer. Det indeholder kun.

otte Qvartblade. Paa det sidste Blad er trykt: lmpressa

ne la inclita et alma citta di bologna per mi Bazalieru.

Delanno del nostro signore x. cccclxxx adi. xxir di

decembre. Laus Deo. Senere Udgaver deraf fra 1485,

s. 1., 4, og 1505 impressum Mediolani per Petrum Mar-

tirem de Montegaciis , 4.

Endvidere anfores et lille Digt, b'estaaende af fire Qvart

blade , Lo innamoraménto di Florio e di Biancifiore,

der, ligesom det næstforegaaende, er af en ubekjendtForfatter..
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Paa Hollandsk haves tvende Bearbeidelser, den ene

paa Vers, den anden i Prosa. 1) Den forste, der antages

at være fra Begyndelsen af det 14de Aarhundrede, er kun

opbevaret i et eneste Haandskrift , som findes paa Bihlio-

theket for nederlandsk Literatur i Leyden. Efter dette

Haandskrift er den udgivet af Dr. Henrik Hoffmann (von

Fallersleben) i hans Horæ Belgicæ, Pars III (183G),

under Titelen: Floris ende Blancefloer door Diederic

van Assenede. Mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar.

Leipzig 1836, 8.

Om Forfatteren til denne Bearbeidclse, som Hoffmann

omtaler med den storste Berommelse *, vide vi kun , hvad

han selv i sit Digt underretter os om2, nemlig at han

hed Diederic , var fra Assenede 3 og havde laant Stoffet

til sit Digt fra det Franske.

') „Wir erklåren", siger ham, „dass es keinem Literator gelingen

kann ans der ganzen hollandischen Poesie der Vergangenheit oder

Gegenwart ein zarteres, ein in Sprache und Darstellung vollen-

deteres Gedicht nachzuweisen. Freilich hat die wunderliebliche

Sage von der rothen und weissen Blume, dieser aus lauter BlOthen-

duft und Farbenglanz gewobene Stoff, grossen Antheil an dem

Werthe dieser Dichtung. Grøsser aber ist der Antheil , den wir

dem Dichter selbst , Diedrich van Assenede , zuerkennen mossen,

denn er hat durch seine Behandlung des walschen Originals aus

Klore und Blanchefleur , ein neues , ein noch schSneres , ein echt

hollandisches Gedicht geschaffen". (Horæ Belgicæ , III , Einl.

p.VIII-IX). — a) Han siger nemlig v. 22:

hets worden havde et fure

van Assenede Diederike,

dien feldijs danken ghcmeenlike

dat hijt titen walsche heelt ghedieht,

ende verstandclike in dietske bericht.

og v. 1359 : Dat seide Diederic , die dese aventure

in dictsche uten walsche want.

— 3) Assenede var fordum en af de fire Hovedstæder i de fire saakaldte

„Ambachten", men er nu kun en Flekke; den ligger i Flandern

ikke langt fra Gcnt, omtrent midt imellem Briigge og Antwerpen..
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Den vælske Text , hvoraf Diederic van Assenede har

laant sit Stof, er det nordfranske Digt, som nu findes i

Manuskript paa det kongelige Bibliothek i Paris (see de

franske Bearbeidelser) og hvoraf Hoffmann ved Udgivelsen

havde en Afskrift taget af Uhland , til Sammenligning ;

men det hollandske Digt bestaaer af 3978 Vers og er alt-

saa 678 Vers længere end det franske.

2) Folkeromanen : De Historie van Floris en Blance-

fleur: deweltke nadat zij lang van elkander gescheiden

waren , en hoevele gevaren zij uitgestaan hebben , eer

dat zij tot dev hurveliiken staat konde komen. Zeer

angenaam en vermakelyk om te lezen. Te Amsterdam

bij B Korne. 1817, 4, er af en ubekjendt Forfatter fra

det 16de Aarhundrede. Dens store Overeensstemmelse

med Assenedes Digt, der ikke allene strækker sig til Ind

hold og Tankegang men ogsaa til Ord og Talemaader,

sætter det udenfor al Tvivl at den kan betragtes som et

Udtog af dette. Den er indeelt i 10. Kapitler og indledet

med en Fortale af den ubekjendte Forfatter (jvfr. De Neder,

landsche Volkromans eene Bydrage tot de geschiedenis

onzer Letterkunde door Mr. L. Ph. C. van den Bergh.

Amsterdam 1837, 8, p. 1-5, hvor tillige en kort Angivelse

af Indholdet er meddeelt).

Assenedes Digt stemmer paa Slutningen nær temme

lig noie med Sagaen ; dog er Fremstillingen paa sine

Steder langt mere vidtloftig og har længere Skildringer,

som denne reent mangler. Som Exempel ville vi an-

fore den vidtloftige Skildring af den prægtige Grav,

Kongen lod gjore, da han foregav at Blanchefleur var dod,

V. 900-1046. Denne Skildring, der her optager 140 Vers,

udtrykkes i Sagaen med Ordene: Kongen lod gjore en

Steenkiste, hvorpaa der var indgravet med forgyldte Bog

staver: Her hviler den skjonne og hoviske Blankiflur, som

Flores elskede mest. See vi hen til Slutningen , bliver
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I

Forskjellen imidlertid langt storre , idet her ligesom i de

tydske, Tvekampen udelades og de Elskendes Frelse be

virkes ved den Medlidenhed, som deres ædle Opforsel og

uskyldige, fromme Udseende vække, saavel hos Dommerne

som Sultanen. At dette ikke er en Forandring , Digteren

har foretaget , men at Fremstillingen virkelig er saa-

Iedes i det franske Digt, hvoraf hans er en fri Over

sættelse, deri bestyrkes vi deels derved, at de Brudstykker

af den franske Original som ere trykte , stemme temmelig

nSie med Oversættelsen, deels derved at Udgiveren af det

hollandske Digt , som dog havde Afskrift af den franske

Original til Sammenligning , ikke med et eneste Ord om

taler en saadan Afvigelse , og endelig fordi det engelske

Digt , som ogsaa nedstammer fra det franske , fremstiller

Sagen paa selvsamme Maade.

Der haves nemlig et storre Brudstykke af en versi-

flceret engelsk Bearbeidelse , som antages at være

affattet efter det Franske i det 14de Aarhundrede. Vel

findes den i trende Haandskrifter , hvoraf det ene er

opbevaret paa Universitets -Bibliotheket i Cambridge, det

andet blandt Auchinleck-Haandskrifterne i Edinburgh og

det tredie i Lord Leveson Gowers Bibliothek , men det

samme , nemlig den forste Halvdeel af Digtet , mangler i

dem alle. Efter Auchinleck-Haandskriftet er det opbevarede

Brudstykke udgivet af Hartshorn i Ancient Metrical Tales

p. 81-116, London 1829, 8. Det bestaaer af 850 Vers.

og begynder med Skildringen af Flores's Forberedelser til

Reisen , forat opsSge sin forsvundne Elskede. Efter Ind

holdet at domme , mangler altsaa næsten Halvdelen af

Digtet. Medens den forste Halvdeel af dette Brudstykke

stemmer meget noie med Sagaen, stemmer Slutningen

derimod med den tydske og hollandske Bearbeidelse ; Grund

trækkene deri ere nemlig folgende1:

') jvfr. Ellis, Spcoimens of Early English Metrical Romances

vol. 111, London 1811, 8, p. 105-140 hvor et temmelig udforligt
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Da Flores og Blanchefleur var stillede for deres

Dommere , bleve disse inderlig rorte over deres Ungdom,

uskyldige Udseende og den hjertelige Deeltagelse i hin

andens Skjebne, som fremlyste af deres Ansigter. Flores

tog ha den magiske Ring , han for Afreisen havde faaet

af sin Moder, af sin Finger og satte den paa Blanchefleurs,

helligt forsikkrende, at han kjækt og roligt kunde gaae sin

Skjebne imode , naar han kun vidste , at hun var frelst.

Men Blanchefleur , der ikke var mindre hoimodig end

Flores, forkastede bestemt enhver Redning, hun ikke kunde

dele med ham. Under denne ædle Strid mellem de to

Elskende , faldt Ringen paa Jorden ; en af Dommerne tog

den op, bragte Sultanen den, og skildrede ham den rorende

Scene, han havde været Vidne til. Skjondt Sultanen var

hoiligen opbragt paa Flores , blev han dog ikke urort ved

Dommerens Beretning , kaldte de Elskende op til sin

Throne og bod Flores fremfore , om han havde noget til

sin Undskyldning. Denne erklærede at han fortjente Doden

og var beredt til at gaae den imode, men bad ydmygt om

Naade for Blanchefleur; hun derimod paastod, at hun var

ligesaa skyldig som Flores og forkastede enhver Benaad-

ning for sig alene „Da skulle I begge doe", udbrod Sul

tanen, drog sit Sværd og vilde afhugge deres Hoveder;

men Modet forlod ham , og

„Weeping he turned his head away,

„And his swerd it fell to ground —"

Nu forlangte Sultanen at vide , paa hvilken Maade

Flores havde faaet Adgang til Blanchefleurs Værelse, men

dette vilde han ikke fortælle, forend Sultanen havde lovet

Udtog af dette Brudstykkes Indhold findes. Det manglende er ud

fyldt efter Tressans Udtog af den spanske Bearbeidelse fj vfr. ovenf.

om de franske Beart.) , der dog har en fra de øvrige heel for-

skjellig Kolorit.
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ham fuldkommen Tilgivelse for hans Medskyldige. Derpaa

fortalte de ham hele deres Historie og hvorledes alt var

gaaet til. Da Sultanen fik Flores's hSie Byrd at vide,

satte han ham hos sig i Hoisædet , udnævnte ham til sin

overste General og gav sit Minde til hans og Blanchefleurs

hoitidelige Forening i en af de kristne Kirker i hans Rige.

Han lod sig derpaa undervise i den kristelige Religion,

forkastede paa Blanchefleurs Formaning sin gamle Skik,

at skifte Kone hvert Aar, og giftede sig med Blanchefleurs

elskede Veninde, Clarissa. Formælings-Fæstlighederne vare

neppe forbi, da Flores modtog Efterretningen om sin

Faders Dod og Indbydelse fra Undersaatterne , at bestige

Murcias Throne.

Derpaa slutter Digtet saaledes.:

They betaught the amiral our dright

And they came home when they might,

And let crown him to king,

And her to qvecu , that sweet thing ;

And underfong Christendom of priestes bond,

And thonked God of all his sond.

Now ben they both dead,

Christ of heaven home their souls led.

Now is this tale brought to an end,

Of Florice and of his leman hend , etc.

Ifolge Dibdin (A Bibliographical , Antiquarian and

Prcturesqve Tour in France and Germany, London 1829,

II, p. 161) publicerede Caxton i Aaret 1485 en Over

sættelse i engelsk Prosa af det paa Bibliothéque de

fArsenal i Paris opbevarede italienske Digt La Historia

de Florio e Biancifiore , hvoraf det eneste nu kjendte

Exemplar opbevares i St. James.

Paa Spansk aufores kun een Bearbeidelse , nemlig

Prosaromanen Flores y Biancaflor. La historia de los

dos enamorados Flores y Biancaflor rey y ret/na de
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Espana y emperadores deRoma.' Alcala 1512, 4.; 1604,

4.; 1612, 4. Tressan har i Indledningen til sit Udtog

deraf (jvfr. ovenf. de franske Bearb.) sogt at bevise , at

den var skrevet i det 9de Aarhundrede, men denne

Mening har ikke andet at stotte sig til , end at den ube-

kjendte Forfatter lader Handlingen i sin Roman foregaae

i det 8de Aarhundrede , da den storste Deel af "Spanien

var i de muhamedanske Maurers Vold og de Christne

kun vare i Besiddelse af Asturien , Galicien og det ved

de talrige Valfarter saa beromte St. Jago de Compostella ',

medens selve Bearbeidelsen bærer tydelige Spor af en

langt senere Affattelsestid , idet det oprindelige Sagn her

er udsmykket med en besynderlig Blanding af Andagt,

Ridderskikke , Mirakler , Trylleri og osterlandske Sæder.

Hvad dens Oprindelse angaaer , saa have nogle antaget,

at den var en Omarbeidelse af et nu tabt spansk-maurisk

Digt, andre at den var Efterligning af Boccaccios Philocolo,

atter andre, at den var af fransk Oprindelse 2. Da denne

Roman med Hensyn til Indholdet ligesom supplerer de

andre, idet den udforlig skildrer Grunden til Blanchefleurs

Forældres Pilegrims Reise til St. Jago de Compostella,

og i flere Henseender frembyder megen Interesse for

Sammenligningen, meddeles her efter Tressans Udtog 3 en

kort Udsigt over Indholdet. En af de vestromerske

Keisere havde en Neveu, ved Navn Perse, der blev gift

med Hertugen af Ferraras Datter, den unge yndige Topase.

Da disse unge Ægtefællers kjæreste Onske, at faae en Livs

arving , forblev længere uopfyldt end der stemmede med

deres temmelig sangvinske Forhaabninger, bleve de næsten

utrostelige. Hver Dag tilbragte de med Bon og fromme

Lofter; men alt var forgjeves. Da de vare nær ved at

') jvfr. Bibliothéque universelle des Romans tom. 14. p. 151. —

*) jvfr. Brunet, Manuel du libraire. — 3) Det er oversat af Rahbek.

i Dansk og Norsk National Værk, 2det Bind.
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fortvivle , raadede en spansk Munk dem , at anraabe

Spaniens mægtige Skytshelgen , St. Jacob om Hjelp.

Efter Munkens Raad gjorde nu Perse det hoitidelige

Lofte, at han, hvis de bleve bonhorte, skulde med sin unge

Kone foretage en Pilegrimsreise til St. Jago de Compo-

stella. Den folgende Nat aabenbarede en Engel sig i

Dromme for dem og lod dem vide , at de vare bonhorte,

men deres utaalmodige Mistillid til Forsynet vilde blive

haardt straffet. Strax begav det unge Par sig paa Reisen.

Paa den Tid forte den hedenske Konge Felix af Murcia

Krig med sine christne Vasaller, Kongerne af Galicien og

Portugal, der vilde losrive sig. Paa Veien bleve Perse

og Topase overfaldne af Felix's Tropper , netop som de

hvilede sig i en Skov; han blev dræbt, hun bortslæbt til

Kong Felix. Rort ved hendes Ungdom og Skjonhed,

sendte Kongen hende til Murcia som Foræring .til sin

Gemalinde, der behandlede hende med sjælden Godhed.

Palmesondag fodte Dronningen en Son, Topase en Datter.

Kongesonnen blev kaldet Flores; Topase dobte sin Datter

i de Taarer, hun daglig udgjod over Tabet af sin Mand,

og kaldte hende Blancaflor. Kort efter dode hun. Begge

Bliriiene bleve nu opdragne ved Hoffet i Murcia , Flores

i den muhamedanske, Blancaflor i den christelige Religion,

Deres Tilboielighed for hinanden tiltog med hvert Aar.

Flores Lærer, Mohady , en ivrig Muhamedaner, mærkede

dette, og frygtede for, at hans Hengivenhed for den

christne Pige skulde virke forstyrrende paa hans Religion.

Han overtalede derfor Kongen til at sende sin Son til

Montorio, til Kongen af Algarve, hvorhen ban fulgte ham.

Her bleve de modtagne med festlige Turneringer , men

Flores fandt kun liden Glæde, thi han kunde ei glemme

Blancaflor. Hans kjæreste Syssel var at dyrke en lille

Have, saaledes beplantet med hvide Blomster at de dannede

hans eget og Blancaflors sammenslyngede Navnetræk.
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Her blev han en Gang overrasket af sin Lærer, Mohady,

netop som han anraabte den Gud, som Blancaflor dyrkede

om Hjelp til at faae hende. Opbragt herover under

rettede Mohady Kong Felix strax om dette , tillige skrev

han til Ajoub , den overste Iman ved den store Moskee,

og bad ham anvende al sin Indflydelse for at faae Blancaflor

ryddet af Veien. Ajoub foregav nu at Blancaflor havde

villet forgivet Kongen, og trods Dronningens Forbon blev

hun domt til at henrettes , hvis ikke inden tre Dage en

Ridder erklærede sig for hende og beviste hendes Uskyldig

hed. Flores, der ved Hjelp af en Ring, han havde faaet

af Blancaflor da de skiltes, opdagede at hendes Liv var

i Fare , ilede nu til Murcia , hvor han kom netop til den

Tid, da Blancaflor blev fort til Baalet. Uden at give sig

tilkjende beviste han Blancaflors Uskyld ved at fælde

Ajoub og hans ældste Son i Tvekamp. Derpaa vendte

han tilbage til Montorio. Her blev han imidlertid kort

efter syg af Længsel efter Blancaflor. Kongen af Algarve,

der af en Læge blev underrettet om Grunden til hans

Sygdom , underrettede hans Fader derom , og bad ham

sende Blancaflor til Montorio. Istedenfor at efterkomme

denne Opfordring, besluttede Felix at fjerne hende for

bestandig, lod hende fore til Cartagenas Havn, og solgte

hende til græske Kjobmænd, der hortforte hende til Ægypten.

Underrettet herom af sin Frænde og Fortrolige , Selim,

reiste Flores over Hals og Hoved til Murcia , hvor han

af sin Moder fik Sandheden at vide. Hun forærede ham

tillige en Ring, der besad den Egenskab, at den, som

havde den paa , hverken kunde omkomme i Ild eller

Vand. Fulgt af Selim reiste Flores nu til Cartagena,

hvor de indskibede sig for at reise til Ægypten. Ved

den egyptiske Kyst lede de Skibbrud, men undkom lykke

lig og bleve særdeles godt modtagne af en gammel Perser
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ved Navn Saadi, der kjendte den ægyptiske Sultans Hof

meget godt. Til ham betroede Flores sig , og erholdt af

ham den Underretning , at hans Elskede befandt sig i

Sultanens Serail i Nærheden af Alexandrien. Saadi henviste

Flores til Serailets Vogter , Mozab , der var hans forrige

Tjener, og gav ham tillige flere Raad til at nærme sig

sin Elskede. Derpaa reiste Flores og Selim til Alex

andrien , hvor Selim blev tilbage. Flores derimod begav

sig til Serailet , hvor han foregav han var reist hen , for

at prove sin Færdighed i Skakspil med Mozab. Ved

sin hoimodige Behandling og rige Foræringer lykkedes

det Flores saaledes at indtage Mozab at denne lovede

ham sin Bistand i alt hvad han onskede. Flores betroede

sig nu til ham. I en Kurv, bedækket med Blomster, blev

Flores nu baaret op paa Blancaflors Værelse , hvor hun

befandt sig tillige med sin Veninde, Colonna, en bortrovet

neapolitansk Prindsesse. Efter at Flores dernæst var

bleven dobt af Blancaflor, rakte de hinanden Haanden, og

kaldte Himlen til Vidne, at de toge hinanden tilægte.

Derpaa tilbragte Flores en heel Maaned i uforstyrret Ro

hos sin unge Kone. Men denne Lykke skulde snart af

låses af nye Gjenvordigheder. Den ægyptiske Sultan

Mirzabay , der havde været ude paa et Tog mod Æthio-

pierne, var imidlertid kommet hjem til Alexandrien. For

klædt som en sort Slave , skaffede han sig Adgang til

Serailet, hvor han snart opdagede de Elskendes Forhold,

og den opbragte Sultan dSmte dem begge til Baalet.

Ved Hjelp af den Ring, Flores havde faaet af sin Moder,

paa hvilken de holdt begge , trodsede de imidlertid

Flammerne. Forbauset herover benaadede Sultanen dem,

skjenkede Blancaflor og hendes Veninde Colonna deres

Frihed. Af Sultanens mange storartede Tilbud modtoge

de ikke andet end to bemandede Skibe, hvorpaa de reiste

til Italien. Da de kom til Rom , var den gamle Keiser
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nylig dod, og der forestod nu et nyt Keiservalg. De gave

sig tilkjende for den hellige Fader, der velsignede deres

Forbindelse, og udvirkede, at Flores ved det paafolgende

Keiservalg eenstemmigen blev valgt til Keiser. Konge

riget Murcia , der ved hans Faders kort paafolgende Dod

tilfaldt ham , skjenkede han til sin Frænde Selim.

Vi gaae nu over til de skandinaviske Bearbeidelser1,

hvoraf der , som alt bemærket haves tre , en svensk , en

dansk og en islandsk; de to forste paa Riim , den sidste

i Prosa :

I. Den svenske Bearbeidelse er forste Gang trykt i

Samlingar utgifna af svenska Fornskrift-Sallskapet, Forstå

Delen , Haft. I , under Titelen Flores och Blanzeflor —

en kårleks-dikt fran medeltiden — efter gamla Hand

skrifter af Gustav Edv. Klemming. Stockholm 1844, 8.

Den er forsynet med en Indledning , hvori en kort Over

sigt over Literaturen , Ordregister og Fortegnelse over de

afvigende Læsemaader.

I Haandski ilter findes den: l)Paa det Kgl. Bibliothek

i Stockholm blandt mange andre Stykker i Papirshaand-

skriftet D. 4, langagtig Qvart. Den antages skrevet i

Aaret 1430. l Flores och Blanzeflor" optager i Haand-

skriftet Blad LY-XXII, og udgjor 2107 Vers. Dette

Haandskrift er, som det ældste og fuldstændigste , der

haves, lagt til Grund for den ovennævnte svenske Udgave;

en Afskrift deraf, taget af Wennæsius, findes paa Biblio-

theket i Upsala. 2) Paa det Kgl. Bibliothek i Stockholm

blandt 10 andre Stykker i den saakaldte Codex Verelianus

') Foruden de omhandlede Bearbeidelser haves der endnu en

bosnisk Almuebog: Kronyka a neb Historia wo weli ke milosti

knieczete a kraale Florin a geho milee pannie Biantteforze.

w Praze 1519, fol., 1600, 8. Men da den kun er en Bearbeidelse

efter Tydsken , og aldeles ikke staaer i nogen Forbindelse med de

nordiske , forbigaaes den her.
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fra 1457. „Flores och Blandzaflor" , som er det tredie

Stykke, begynder p. 150 og ender p. 203. Digtet udgjor

her 2095 Vers. 3) Paa det Kgl. Bibliothek i Stockholm

i Papirshaandskriftet D. 3 blandt 12 andre Stykker, af

hvilke „Flores och Blanzefior" er det fjerde , p. 343-405.

Digtet er her defect, idet tre Blade, indeholdende Versene

1.42, 732-797 og 1610-1670, mangle. Denne Afskrift er

fuld af Skrivfeil, men stemmer forresten, hvad Flores och

Blanzefior" angaaer , meget noie med Codex Verelianus.

4). I den Arnæ-Magnæanske Samling paa Universitets-

Bibliotheket i Kjobenhavn i Papirshaandskriftet Nr. 191,

fol. , den saakaldte Codex Ascabyensis , ' fordi den er

skreven i Askaby-Kloster i Ostergothland 1492. „Flores

och Blanzefior" begynder BI. 67 og ender Bl. 88 , det

udgjor omtrent 2160 Vers. Texten i dette Haandskrift,

skjondt yngre end de to næstforegaaende , er dog langt

bedre og fuldstændigere end i disse.

Dem , som onske en udforligere Skildring af disse

Haandskrifter henvise vi til den svenske Udgave, Indledningen.

II. Den danske Bearbeidelse er saavidt vides forste

Gang trykt i Kjobenhavn 1509, af hvilken Udgave et de

fect Exemplar opbevares paa det Kgl. Bibliothek i Kjoben

havn. Det bestaaer af otte Ark , hvoraf det forste og

sidste (a og g) oprindelig have indeholdt otte Blade , de

sex andre (b, c, d, e, c, f) derimod kun fire. Titelbladet

tilligemed det forste og sidste Blad af det forste Ark

mangler. Paa hver Side staae omtrent 25 Vers, paa den

sidste nær , der kun indeholder otte. Det forste tilbage

blevne Blad begynder med Ordene: Kat Kongen vdha for larmet

laa", eller det 60de Vers i det svenske Digt, saa det synes .

som Begyndelsen her har været kortere end i dette; op-.

rindelig har Digtet i denne Udgave bestaaet af omtrent

1980 Vers, altsaa i det hele 133 Vers kortere end det

1850. 8

s
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svenske. Paa den sidste Side staaer umiddelbart efter

Digtets Slutning folgende Notits: „Tryckt i kopenhaffn

wedh Gotfred af Ghemen anno dni M. C. CCCC. IX paa

sacti Valentini affthen''. Af senere Udgaver anforer Nyerup

(Almindelig Morskabslæsning, p. 114) en, trykt i Kjoben-

havn 1542 hos Hans Vingaard som den tredie, og tilfoier

at han har seet Udgaver af 1695 og 1745; rimeligvils

gaves der endnu flere.

Som Haandskrift findes den danske Bearbeidelse paa

det Kgl. Bibliothek i Stockholm i en Papirs-Codex (K. 47)

i Qvart , fra det 15de eller I6de Aarhundrede. Af denne

Codex, der indeholder fire andre Eventyr paa Vers (see

derom Molbech , Danske Haandskrifter i Stockholm , i

Historisk Tidsskrrft IV (56), p. 1 52-158, og Nyerup,

Reiser til Stockholm i Aarene 1810 og 1812, p. 90 sqq.)

optager „Eventyret om Flores og Blantzeflores" de 37

sidste Blade. Dog er Digtet heller ikke her fuldstændigt, thi

to Blade (indeholdende i det mindste 100 Vers) mangle aldeles.

De 37 opbevarede Blade indeholde 2085 , saaat man kan

antage at Digtet oprindelig har udgjort i det mindste 2185

Vers, altsaa omtrent 200 flere end Udgaven af 1509.

III. Den islandske Bearbeidelse udgives nu, som alt

bemærket, forste Gang i Trykken, og hvad Haandskrifterne

angaaer maae vi henholde os til det, vi allerede have

sagt i Indledningen. Der staaer nu altsaa kun tilbage at

undersoge, fra hvilken Kilde denne Bearbeidelse oprindelig

nedstammer, samt omhandle dens Forhold til den svenske

og danske.

Naar vi see tilbage til de fremmede Bearbeidelser af

Flores og Blanchefleur , som vi i det foregaaeode have

opregnet , finde vi , at de fleste af disse nedstamme enten

umiddelbart eller middelbart fra en af de franske Bear

beidelser, Conrad Fleckes fra Robert d'Orlandts vidtløftigere,

nu tabte Digt, den plattydske, hollandske og engelske
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derimod fra den kortere, endnu opbevarede nordfranske

Bearbeidelse. Boccaccios Philocopo og den spanske

Roman synes derimod at være temmelig selvstændige Be-

arbeidelser , der kun have nogle af Hovedmomenterne til

fælles med de ovrige , og det danske og svenske Digt

skille sig i Slutningen betydeligt fra alle de foregaaende.

Indbyrdes stemme disse to Bearbeidelser saa noie med

hinanden , at jeg maae tilstaae , at jeg ikke kan antage

andet end at der oprindelig kun har været eet Digt , men

som efterhaanden ved Afskrivning i de forskjellige Lande,

eftersom begges Sprog udviklede sig, har adskilt sig i to,

der dog endnu, uagtet der kun haves Haandskrifter fra det

15de og 16de Aarhundrede, afvige saa lidt fra hinanden,

at , paa faa Afvigelser nær , som dog ikke ere storre end

man ofte finder i forskjellige Afskrifter i det samme Sprog,

den hele Forskjel dog indskrænker sig til enkelte Ord og

Endelser. At dette Digt forst er skrevet i Sverrig, og

derfra bragt til Danmark , er ikke usandsynligt , og vi

kunne heller ikke andet end slutte os til den i Indledningen

til den svenske Udgave udtalte Mening , at det snarere

nedstammer fra den nordfranske Original end fra den

nedertydske Bearbeidelse. Men her moder os dog den for

omtalte Vanskelighed , at Digtet i Slutningen ganske af

viger fra de ovrige Bearbeidelser, for at slutte sig til den

islandske Saga, der lader Flores tilsidst bevise sit Udsagns

Sandhed ved en ridderlig Tvekamp , som hine ikke vide

det mindste om. Denne Uoverensstemmelse med de

fremmede Bearbeidelser, som er ganske den samme i de

tre nordiske, hvilke forSvrigt heelt igjennem fuldkommen

stemme med hinanden indbyrdes , kan ikke være tilfældig,

og vi forklare os derfor Sagen paa folgende Maade.

Det er allerede for bemærket , at , da det ene af de

franske Digte er gaaet tabt og det andet, som endnu

haves, hidtil ikke er fuldstændigt udgivet, saa maae vi

8*
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slutte os til deres Indhold og Beskaffenhed af de Be.

arbeidelser , som nærmest nedstamme fra dem , og de

enkelte Brudstykker af det kortere, som findes trykte hist

og her. Ved nu at sammenligne den islandske Saga med

den hollandske Bearbeidelse , eller det storre Stykke af

den nordfranske Roman , som findes trykt i Romancero

framjois , kan man ikke andet end overbevise sig om at

den islandske Oversættelse maae være en , om end paa

sine Steder temmelig frie, Bearbeidelse af denne*. Dette

sidste gjelder da fornemmelig om Slutningen , som er

heelt forandret og lempet efter Nordens endnu den Gang

temmelig udprægede Hang til at lade sine Helte altid

seire med Sværdet, hvilket jo ikke er at forundre sig over

i et Land , hvor Tapperhed havde fra Arildstid været den

forste af alle Dyder; skjondt det rigtignok ikke saa ganske

passer til den franske Romans Aand eller den Karakteer,

Flores der tillægges , og derfor her maa ansees for en

smaglos Forandring. Hvad Sagaens Affattelsestid og For-

fatter angaaer , da savner man ganske al Oplysning des-

angaaende, da der ikke, som ellers ofte, findes nogen Op

tegnelser herom i de forhaanden værende Manuscripter.

Det ældste Haandskrift der haves er efter al Rimelig

hed ikke ældre end fra det 15de Aarhundrede , men der

') Som Exempel kan her antores Indskriften paa Blanehefleurs

foregivne Grav , saaledes som den haves i den nordfranske Be

arbeidelse :

uCi gist la belle Blanceflor

„Que Floires ama par amor". — ,

som i Sagaen gjengives : „her hvilir likamr hinnar fiigru ok hinnar

kurteisu Blankilliir , er Flores unni mest"l og endnu nærmere i

Fragmentet: „hér liggr undir hin fagra Blankilliir, sti er Flores

unni vel." 1 det hollandske Digt derimod , som dog skal ned

stamme umiddelbart fra det samme franske Digt , gjengives denne

Indskrift langt vidtlSftigere.
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er meget , som henpeger paa at dette kun er en Afskrift

af et ældre Haandskrift, og efter Sproget at domme maa

tillige Bearbeidelsen selv være betydeligt ældre. Det er

derfor hoist rimeligt at antage at den er bleven til paa

den Tid , da man veed at flere af de norske Konger lod

sig det være magtpaaliggende at faae flere af den romanske

Poesies saakaldte Mesterstykker overforte i deres eget

Sprog, nemlig i det 13de Aaibundrede. Enten Over

sætteren nu var en Islænder eller en Normand er i sig

selv ligegyldigt, naar man antager at det er skeet efter en

Opfordring fra det norske Hof, hvad enten dette nu var

under Hakon Hakonsons Regjering eller noget senere;

men vi kunne dog ikke andet end antage at den Bearbeidelse,

som her forelægges Almenheden , er den islandske (r) : saa-

ledes som den har dannet sig ved flere Gange at afskrives

i Island), ikke den oprindelige norske. Heri bestyrkes vi

netop ved Sammenligningen med det norske i Indledningen

omtalt Brudstykke , hvilket synes at tilhore en noget ud

forligere Bearbeidelse, skjondt vi naturligviis ikke mene at

hver for sig har været en selvstændig Oversættelse af

Originalen , men kun at den forste Oversættelse efter-

haanden er bleven modificeret og forkortet under Afskriv,

ningen. Fremdeles antage vi at det svenske Digt er

yngre end den norske Oversættelse , og at denne er den

ældste nordiske Bearbeidelse , skjondt maaskee i en noget

anden Form end den, den nu haves i i den islandske Af

skrift. Men at der til denne Tid , medens Sproget endnu

var det samme i Norge som i Island , nogensinde har

existeret en rimet Bearbeidelse af Sagaen, norsk eller islandsk,

kan uden Tvivl trygt benægtes , deels da vi ikke vide at

der ved denne Tid findes i Norge nogen Spor til poetiske

Bearbeidelser eller storre Digte i det gamle Sprog , og

deels da den saakaldte .[rimna"-Poesie, som ene og alene

tilhorer Island, forst begynder noget senere, og vor Saga
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ikke en Gang den Gang, da næsten alle Sagaer forvand

ledes til „ri'mur" , er bleven poetisk behandlet i Island 1.

Hermed falder da tillige den Mening at det svenske

Digt, hvorfra det danske umiddelbart nedstammer, skulde

være blevet til blot ved at omskrive et gammelt nu tabt

norsk Digt i svenske Vers, men man kan ligefuldt forklare

sig begge Bearbeidelsers Overensstemmelse deraf, at den

svenske Forfatter under Udarbeidelsen fulgte den i Norden

ældste , den prosaiske Saga , medens man paa den anden

Side let kan forklare sig de i Digtet forekommende fremmede

Udtryk og Vendinger af den Omstændighed ' at han tillige

havde udenlandske Bearbeidelser for sig. Denne For

klaring er i sig selv meget simpel og synes tillige at være

den eneste mulige.

Hvad nu sluttelig det angaaer, om den svenske Over

sættelse er gjort efter Dronning Eufemias Opfordring eller

senere, da kan det i sig selv være ligegyldigt, thi saa be

hover man kun at antage at den prosaiske Oversættelse

er ældre end hendes Ankomst til Norge , skjondt vi ikke

vide, hvorledes den lærde Forfatter af Indledningen til den

') At Forfatteren til Geirar&s rimur , der ikke kunne være

digtede senere end i det 15de Aarhundrede, godt har kjendt Sagnet

om Floret) og Blanchefleur, sees tydelig af Indledningen (mansongur)

til den 7de Rima, hvor det, Vers 10-U, hedder:

„Harma bann at Klores fann

i fræg8um trdr,

lék am hann pvi brjostift brann

fyrir Blankintfiir.

.lS8g8 var dauo fra sinum au5

en svinna meyja,

harmurinn bau8 fyrir hjartans nanft

henni at preyja".

Men alligevel er denne Saga aldrig bleven almindelig i Island , og

vi mindes ikke nogensinde at have seet eller h8rt omtale „Rimur

af Fleres ok Blankifltir".
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svenske Udgave af Herr Ivan Lejon-Riddaren kan sige at

man „veed det med Sikkerhed"; men vi antage heller ikke

at det forholder sig saaledes. For det forste var vist

Sproget i Sverrig og Norge til den Tid endnu altfor lig

nende til at man skulde behove en Oversættelse paa Svensk

af et Skrift som allerede bavdes paa Norsk; og for det

andet er det ikke meget sandsynligt at en slig rimet Be

arbeidelse i denne Verseart skulde opstaae i Sverrig et

heelt Aarhundrede for end den blev almindelig i Island,

hvor man dog allerede i Skalda hnr flere Exempler paa

de nyere Enderiim, og Sproget tillige, paa Grund at dets

rige Literatur og den hele Tiden fortsatte Frembringelse

af storie Digte, inaatte være mere boieligt og modtageligt for

en saadan end i Sverrig. Derimod er der ikke noget urime

ligt eller usædvanligt deri , at den svenske Forfatter , som

fulgte den af Dronning Eufemia foranstaltede prosaiske

Oversættelse paa Norsk (thi , som sagt , en poetisk har

aldrig existeret) ogsaa optog den Bemærkning deraf at

Dronning Eufemia lod Bogen oversætte paa „vart mål"

hvilket netop er et meget almindeligt Udtryk om „Norrænu"

skjondt dette jo ogsaa bruges; hvorfor jeg heller ikke

kan indsee , hvorledes Hr. Stephens i den for citerede

Indledning til Herr Ivan kan antage det for mere alminde

ligt om Svensken. Man vil maaskee indvende at der jo

i en af de saakaldte Eufemia -Viser udtrykkelig siges at

Dronning Eufemia lod den oversætte paa Svensk , nemlig

i Historien Aff Kon. Arto ok Hertugh Fredrik, hvor

det hedder:

„Nu ar hon annan tijd wänd til rijma

Uppo Swenst maal i stackota thima.

Henne loot wanda then adla forstinna

Eunemia drottning i thet sinne" m. m.

Men mon dette ikke ligesaa godt kan forstaaes saa

ledes, at Fortællingen nu anden Gang er bleven behandlet
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i Norden , og omsat i svenske Vers , men at Dronning

Eufemia forste Gang lod den oversætte paa Norsk? Denne

norske Oversættelse (uden Tvivl en prosaisk) haves nu

rigtignok ikke meer, men det er dog hiiist sandsynligt, at

der en Gang har været en saadan (jvfr. Den svenske

Udgave af Flores och Blanzeflor, Ind!, p: XII). Forresten

maae man vist ikke heller stole alt for meget paa disse

middelalderlige Digtes Udsagn; thi, da Dronning Eufemia

uden Tvivl har været en ivrig Beundrer af den romanske

Poesi og en af dens ivrigste Befordrere i Norden , hvor

let kan da ikke meget være blevet tilegnet hende, som hun

ingen Deel havde i, allerhelst i senere Digte! At dette ogsaa

virkelig har været Tilfældet, kan man bedst see af den danske

Bearbeidelse , som jo ogsaa angiver at skylde Dronning

Eufemia sin Tilblivelse , og man kan dog umulig antage

at hun har ladet Digtet oversætte baade paa »Svensk og

Dansk, medens hun aldeles ikke tænkte paa sit eget Lands

Sprog. Det danske Digts Udsagn maae altsaa kun be

tragtes som en ligefrem Oversættelse af det svenske, da

det , som for er yttret , er meget sandsynligt at dette

er blevet til for end hiint , paa Grund af den noie For

bindelse som den Gang fandt Sted imellem Sverrig og

Norge , og hvorved Svenskerne maatte blive bekjendte

med dette Lands literaire Frembringelser, for end dette

kunde skee i Danmark. Og naar det er gaaet saaledes

til med den danske Oversættelse , saa kan det svenske

Digts Udsagn Iigesaa godt være taget af den norske Be

arbeidelse , dets Forfatter fulgte , eller endog kun grunde

sig derpaa , at det var en almindelig Mening i Norden at

Dronning Eufemia var den forste, som lod Sagaen over

sætte i et nordisk Sprog.

Vi troe saaledes at have godtgjort at den islandske

Saga er den ældste opbevarede nordiske Bearbeidelse af

Flores og Blanchefleur, og at den ved Afskrivning umiddel
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bart nedstammer fra den af Dronning Eufemia foranstaltede

Oversættelse, hvis denne ellers kan antages at skylde hende

sin Tilblivelse ; samt at det svenske og danske Digt derpaa

nærmest nedstamme fra samme Oversættelse og rimeligviis

forst ere forfattede langt senere. Den anden Mening , at

Eufemia-Viserne ere Originalerne, har, foruden det alt an

forte , ogsaa det imod sig , at det til alle Tider vil synes

underligt at en norsk Dronning lader Digte oversætte paa

Svensk , og har heller ikke andet at stotte sig til end

selve Digtenes hoist usikkre Udsagnl

FREMSTILLING AF DEN ISLANDSKE FAMILIERET

EFTER GRÅGÅS , ved Vilhjalmur Finsen.

Jl den forste Del af nærværende Afhandling, der er ind

rykket i det foregaaende Bind af dette Tidsskrift1, er det

bemærket, at de vigtige Rettigheder og Forpligtelser, der

henhore til Ætsforholdet , saaledes som dette fremstiller

sig i den islandske Fristats Lovbog Grågås , naturligen

synes at sondre sig i tvende Hovedgrupper , nemlig,

paa den ene Side, de Rettigheder og Forpligtelser, der

angaae Ættens Medlemmers indbyrdes Forhold, og, paa

den anden Side, de ved Slægtsbaandet forbundne Individers

Rettigheder og Forpligtelser mod den fremmede, der træder

i Forhold til Ætten. Af de Retsforhold , som vi have

henfort til den forstnævnte Gruppe , nemlig Arveretten,

Værgemaalsretten , Forsorgelsespligten , samt Retten til

Formynderskab for Kvinder, have vi i det foregaaende om

handlet de to forstnævnte Forhold , Arveretten og Værge

maalsretten. Vi skulle nu gaae over til Fremstillingen af

den , med disse nysnævnte Rettigheder i nær Forbindelse

staaende Forpligtelse til at forsorge trængende Slægt

ninge, hvorefter det naturlige Overgangsled til den oven-

') Annalernes Aargang for 1849 S. 150-331.



122 DEN ISLANDSKE FAMIL1BRET BFTBR (iRACAS.

nævnte anden Hovedgruppe af de Ætten vedrorende Rets-

forbold vil frembyde sig for os i Materien om Formynder

skab for kvindelige Slægtninge.

Af vor i det fnregaaende meddelte Fremstilling af

Arveforholdet, vil man have seet, at dette Forhold foruden

Arveretten i streng Forstand , d. e. Retten til at erhverve

den afdodes Efterladenskaber, tillige indbefattede flere andre,

med den egentlige Arveret beslægtede Ætsrettigheder. Hertil

henhorte den Ret , der , under rette Arvings Fraværelse,

tilkom den nærmeste tilstedeværende Slægtning af den af-

diide til at tage Arven i Besiddelse , og til , saalænge

ikke Arvingen i egen Person indfandt sig, at nyde Frugterne

af Arvegodset , eller i visse Tilfælde endog endnu storre

Fordele '. Af endnu storre Vigtighed, navnlig med Hensyn

til Opfattelsen af Ætsforholdets Princip, var den Ret, der

var hjemlet den nærmeste eventuelle Arving til at fore

en , ikke lidet stræng , Control med samtlige Arveladerens

Formuesdispositioner, og navnlig Arvingens Ret til at fordre

enhver Disposition omstodt, der gik ud paa utilborligen at

krænke hans eventuelle Arveret, hvorved saaledes den

eventuelle Arving sattes istand til at hævde sit Krav paa

at Formuen ubeskaaret bevaredes for ham og for Ætten 2.

I nær Forbindelse med denne sidstnævnte Ret stod ende

lig den Adgang, der var indrammet den nærmeste eventuelle

Arving til at fordre sig sat i Besiddelse af Arveladerens

Formue , naar denne var reist udenlands og blev længere

borte end tre Vintre , en Regel der gjaldt endskjondt

ingen Formodning kunde være for andet, end at Arveladeren

var i Live , og selv om Arveladeren end for sin Afreise

maatte have tænkt sig, at han ikke vilde være vendt tilbage

inden det nævnte Tidsrum, og for en længere Tid end de tre

Aar havde overdraget Bestyrelsen af sin Formue til en tredie

Mand 3. Det vil sees , at her ikke længer blot er Tale

') Annalerne f. 1849, S. 314-321. — a) Sst. S. 296-312, jvfr.

S. 313-314. — 3) Sst. S. 322-323.
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om et forbigaaeode Forhold , Forholdet mellem en afdod

og hans efterleveode Slægtning, et Forhold, der er afsluttet,

saasnart Arvingen er indtraadt i den afdodes Rettigheder,

men at dette transitoriske Forhold staaer i Forbindelse

med, og saa at sige gaaer op i, et mere vedvarende For

hold mellem den der skal arves og hans nærmeste Slægt

ning , der skal arve ham , og atter mellem denne som

eventuel Arvelader og hans nærmeste eventuelle Arving

og saaledes videre , i en sammenhængende Rækkefolge,

der indbefatter samtlige Ættens Medlemmer , et Forhold,

hvorigjennem vi ikke utydelig skimte det almindelige

Princip for Arveretsforholdet , nemlig Ættens , samtlige

Ætsmedlemmers , Sameiesret til de enkelte Ætsmed-

lemmers Formue '. Vi see fremdeles, at et indbyrdes

Retsforhold mellem Ættens Medlemmer her ikke blot fandt

Sted mellem det enkelte Ætsmedlem og hans factiske, eller

til enhver Tid nærmeste eventuelle Arving , men ogsaa

mellem Ætsmedlemmet og en fjernere Slægtning end

den nærmeste eventuelle Arving , ja i eet Tilfælde stod

det enkelte Ætsmedlem endog paa engang i Rapport til

samtlige ovrige Ætsmedlemmer , idet ingen maatte bort

give sin hele Formue, uden Samtykke af samtlige Slægt

ninge, lige indtil Slægtskabets Grændse ".

Fra Arveretten gik vi over til Værgemaalsforholdet 3.

Vi have seet, at i dette Forhold var Bestyrelsen af den

umyndiges Formue Hovedsagen, Forsorgen for hans Person

det mindre vigtige. Værgen nod under Værgemaalet

Frugterne af den umyndiges Formue ; derimod havde han,

til Vederlag for Frugterne, at underholde Barnet, samt at

bære Ansvar for at Capitalen ikke blev forringet. Værge-

maal fandt Sted for Born , for Oldinge , for syge paa

Sjæl eller Legeme , samt for dem , der , til Besvigelse af

') Jvfr. hvad nærmere herom er udviklet p. a. St. S. 309-312.

— a) Sst. S. 302-304. — 3) Sst. S. 325-331.
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de nærmeste Slægtninges Arveret, foretoge utilborlige Dis

positioner over sin Formue. Som vi under Fremstillingen

af dette Forhold have gjort opmærksom paa , paatrænger

det sig let , at der til Grund for Værgemaalsretten , ved

Siden af Hensynet til den umyndiges Interesse, ligger et

Princip, der minder ikke lidet om , paa den ene Side, den

nærmeste eventuelle Arvings Control med Arveladerens

Formuesdispositioner, og, paa den anden Side, den fjernere,

men af de tilstedeværende af Ættens Medlemmer nærmeste

Slægtnings Ret til at overtage Besiddelsen og Bestyrelsen

af den faldne Arv , under den rette Arvings Fraværelse.

Ligesom i disse Forhold, saaledes skinner ogsaa i Værge-

maalsforholdet en Omhu frem for at bevare for Ætten den

Formue, der var i det enkelte Ætsmedlems Besiddelse, men som

i Virkeligheden var den hele Æts Formue. Vi see saaledes

at Værgemaalsforholdet er beslægtet med Arveretsforholdet.

Men Værgemaalet har ogsaa en anden Side. Nydelsen af

Frugterne af den umyndiges Formue, imod derfor at under

holde ham, kunde være en betydelig Fordel, naar Formuen

var stor , og Værgemaalet , som Adgang til denne Fordel,

var derfor en Ret for Værgen. Naar den umyndiges Formue

var ringe , blev det derimod en Byrde for den nærmeste

eventuelle Arving, med de utilstrækkelige Frugter af Capi-

talen , at maatte underholde den umyndige. Værgemaalet

kunde saaledes ogsaa paa den anden Side blive en Byrde.

Men i det Oieblik Værgemaalet er blevet en Byrde for

Værgen , saa bærer det ikke heller længer Navnet Værge-

niaal ; da er det ikke længere Værgemaal vi have for os,

men Forsorgelsespligt , og Værgemaalsretten danner da

en naturlig Overgang til dette sidstnævnte Forhold , der

saaledes, allerede i den nævnte Henseende, staaer i For

bindelse med de i det foregaaende afhandlede Ætsrettig-

heder, Arveretten og Værgemaalsretten.

Dette Forhold , Forsorgelsespligten mod trængende

Slægtninge , der , som vi have anfort , er det tredie af de,
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til den ovennævnte forste Hovedgruppe af Ættens Rettig

heder og Forpligtelser horende Retsforhold, skulle vi nu soge

at fremstille efter de tildels ikke lidet vanskelige Bestemmelser

i Gragas om denne Materie. .

I. ÆTTENS MEDLEMMER 1 DERES INDBYRDES FORHOLD.

C. Forsorgelsespligt.

Fattigforsorgelsen var efter Gragas forst og fremmest

en Pligt for Ætten. Barnet, der var formueslost, Oldingen

eller den ' fuldvoxne , der af Mangel paa Formue eller

Arbeidsdygtighed ikke ved egne Kræfter kunde erhverve

det fornodne til sin Underholdning , havde Krav paa forst

og fremmest at blive forsorget af sin nærmeste Slægtning,

som var istand til at forsorge ham. Denne Regel findes

udtalt i de Ord , hvormed Fattigbalken (IJmaga-balkr) be

gynder. „Saa er det bestemt, at sine trængende Slægtninge

bor hver Mand her i Landet forsorge". Kun i Nodsfald,

naar den trængende ingen Slægtninge har , som kan for

sorge ham, indtræder Communens Fattigforsorgelspligt, der

saaledes er aldeles subsidiær.

Betegnelsen for den, der er trængende, er iimagi eller

émagi (af u og mega, at kunne, formaae), hvilket Udtryk,

som vi under Fremstillingen af Værgemaalsmaterien i det

foregaaende have seet1, ogsaa betegner den formedelst ung

Alder umyndige; Udtrykket barnumagi findes anvendt om

den , som formedelst ung Alder er trængende 2. Umegft

betegner dels den Tilstand at være umagi , dels den eller

de Personer der skulle forsorges 3. Umagi man ns betegner

den der er berettiget til at forsorges af en. Forsorgelse

') Annalerne f. 1849 , S. 325. — a) see Umaga- b. c. 3,

S. 236, c. 5, S. 242; Udtrykket forekommer iøvrigt ogsaa simpelt

hen om et Barn, c. 29, S. 288. — a) Arfa-p. 2, S. 172; Umaga-b.

c. 3, S. 236, 237; c. 30, S. 289; c. 31, S. 296, Kristinr. o. 17,

S. 90. Jvfr. Udtrykket skuldalift om Indbegrebet af dem man har

at forsorge, c. 27, S. 285, Not. cfr. Vigsl. 25, S. 42, Grettis-s. c. 3, 7.
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af en trængende hedder framfærsla , ogsaa eldi ' ; at for

sorge hedder at færa (ram, framfoera; ogsaa at hafa, annast

iimaga 2. Forsorgeren betegnes ved Omskrivning.

Som trængende ansaaes den, der ikke kunde fortjene

„til Mad og Klæder"; alle de, der ikke kunne det, skulle,

som det hedder , „bringes til Frænderne til Forsorgelse"

(skal færa å framfærslur)3. Naar det imidlertid vedFardagstid,

der indtraf i Begyndelsen af Juni, kunde forudsees, at den

paagjeldende vilde blive trængende „i de folgende tvende

Halvaar" (d. e. inden Aarets Udgang) eller, som det nærmere

udvikles, „dersom der er Subsistentsmidler for tvende Halvaar

(2. missera fulga) eller mindre" for dem der skulde under

holdes deraf, kunde man strax behandle ham som trængende

og da navnlig , dersom han selv havde haft trængende at

forsorge , bringe disse til andre Slægtninge , der efter

ham vare nærmest forpligtede til at overtage Byrden4. For

sorgelsespligten var af lige Styrke mod alle Ætsmedlemmer,

være sig Born, fuldvoxne, eller Oldinge, og den ellers

med Hensyn til Udovelsen af Ætsrettigbeder tilsidesatte

Kvinde vises der her endog i et enkelt Forhold en Gunst

fremfor Manden , idet Moderen har Krav paa at forsorges

af sit Barn fremfor Faderen.

Den Orden , hvorefter Slægtningene kaldtes til Op

fyldelse af Forsorgelsespligten, findes fremstillet i Fattig-

balkens forste Capitel. „Sin Moder" — hedder det5 —

i) Umaga-b. c. 31 S. 296; sædvanlig bruges Ordet i Betyd

ning af Underholdning , det , at give Fode , t. Ex. sst. S. 295 ;

c. 2 8. 236 synes det at betegne den eller de trængende , man

har overtaget til Forsorgelse. — 2) T. Ex. cap. 3, S. 236 ff. ; jvfr. Ud

trykket (om Forældrene) at halda sinu skoti upp , sst. S. 239. —

3) Umaga-b. c. 30, S. 292. — 4) Cap. 3, S. 241, og S. 238;

jvfr. c. 28, S. 286. At blive trængende betegnes ved Udtrykkene: at

prjdta at fé , eller blot at prjdta t. Ex. S. 238, 240, 241, 249,

274; at veroa protråoa, protråoi, S. 240, 241, 272, 286; at veroa

at umaga, S. 272; jvfr. Udtrykket at mega eigi bjarga ser,

S. 238. — 6) S. 232.
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„bor man forst forsorge. Men om han orker mere, da skal

han forsorge sin Fader. Nu kan han mere , da skal han

sine Bom. IS'u kan han mere , da skal han forsorge sine

Sodskende. Nu kan han mere, da skal han forsorge dem,

han er nærmest eventuel Arving efter (er hann å arf eptir

at taka)". Efter disse skulde han endelig forsorge de fjernere

Slægtninge (flrnari menn) ' indtil Slægtskabets Grændse,

hvilken her indtil i en meget sildig Periode, saaledes som

nærmere vil blive udviklet i det folgende , var, ligesom i

andre Ætsforhold2, den lige Sidelinies femte Led (prioia

bræftra). I Modsætning til den nærmeste eventuelle Arving

(erfingi , arftokumadr 3) , betegnes den , der saaledes for

sorger en fjernere Slægtning, ved Udtrykkene: hinn nånasti

nior, firnari maftr, uskyldri maftr en erfingi, aftrir menn en

erfingjar 4. Af det saaledes au forte , i Forbindelse med

at der ingen særlig Slægtsfolge for Forsorgelsespligten

findes angivet, naar undtages de nysanforte Forskrifter om

Forsorgelse af Forældre , Born og Sodskende , sees det,

at Slægtsordenen her var den samme som for Arveretten6,

') Sst. S. 234. — 2) Jvfr. dette Tidskr. foreg. Bind, S. 281-285.

— 3) Umaga-b. c. 7. S. 248, ff., c. 15, S. 269; c. 20, S. 275;

c. 26, S. 283; c. 27, S. 283, 284; o. s. v. — l) Cap. 2. S. 235;

c. 7. S. 251; c. 24, S. 279; c. 26, S. 283. — 3) Jvfr. Annal. f. 1849,

S. 291 fif. For Beqvemheds Skyld ville vi her aftrykke Arve

ordenen saaledes som vi paa det anførte Sted have fremstillet

samme: 1. Ægte Søn. 2. Datter. 3. Fader. 4. Samfædre Broder.

5. Moder. 6. Samfædre Søster. 7. Sammiidre Broder. 8. Sam

miidre SSster. 9. Uægte Søn. 10. Uægte Datter. 11. Uægte

samfaedre Broder. 12. Uægte samfædre Siister. 13. Uægte sam-

miidre Broder. 14. Uægte sammiidre Siister. 15. Farfader og

Morfader , Siinnesiin og Dattersiin. 16. Farmoder , Mormoder,

Sønnedatter , Datterdatter. 17. Farbroder, Morbroder, Brodersen,

SdstersiJn. 18. Farsøster , Morsøster , Broderdatter, Siisterdatter.

Efter disse 18 Arveclasser kaldtes Sidelinierne til Arv, fSrst 2den

Sidelinie (SodskendebSra) , derpaa 3die , o. s. v. indtil 5te Led,
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med den angivne Modification, forsaavidt angik beslægtede

i forste Grad samt Sodskende. Vi have da ifulge heraf den

Regel, at den nærmeste eventuelle Arving til den trængende

altid var den nærmeste til at overtage Forsorgelsespligten,

og naar han ikke var istand dertil, gik Forsorgelsespligten

over paa den , der næst efter ham vilde være nærmest til

at arve den trængende, og var heller ikke denne Slægtning

istand til at bestride Forsorgelsen , over paa den efter

ham nærmest beslægtede, o. s. v. Fra denne Regel gaves

ingen Undtagelse, og vi see saaledes at Arvegangsordenen

ufravigelig var gjaldende, forsaavidt angik Slægtsfolgen i

Henseende til Forsorgelsespligten mod den trængende.

Omvendt var det Reglen , at den trængende havde Krav

paa , at den , der efter Arveordenen var ham nærmest be

slægtet, forst og fremmest anvendte sine Kræfter til hans

Forsorgelse. Fra denne sidste Regel fandt imidlertid en

Undtagelse Sted, ifolge de citerede Regler om Forsorgelse

af Forældre , Bom og Sodskende , idet man var pligtig

at forsorge sin Moder, sin Fader, sine Born, eller sine

Sodskende, uagtet man ikke maatte være nærmest eventuel

Arving efter dem , fremfor andre Personer , man stod i

Forhold til som nærmeste eventuel Arving. Saaledes kunde

Bedstefaderen komme til at forsorge sin trængende Son,

hvis nærmeste Arving den umyndige Sonneson var, fremfor

t. Ex. en Broder, hvis nærmeste eventuelle Arving Bedste

faderen netop var; Datterens Barn kunde komme til at

vige for hendes Forældre, uagtet hun, medens Sonnen

levede, ikke var nærmest eventuel Arving efter disse, o. s. v.

Foruden den udentvivl paa et sædeligt Hensyn begrundede

Slægtskabets Grændse. Med Hensyn til de nærmere Regler for

Arvedelingen inden de enkelte dasser, maa benvises til det anfiirte

Sted, S. 293-294. Vi have i det t'orcgaaende seet, at denne Slægts-

folge ogsaa var den gjaldende for Værgemaalsforholdet; sst. 8.325.
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Begunstigelse, der saaledes vistes den trængende i Forhold

til hans nærmeste Slægtninge, fandt i den omhandlede

Slægtsfolge den allerede paapegede , fra et lignende Syns.

punkt som det synes udgaaende , ikke lidet interessante

Særegenhed Sted, at Moderen, der forst arver i 5te Arve-

classe efter samfædre Broder, og i Ægteskabet saa at sige

betragtes som Mandens l1Trediedel", skal forsorges af sine

Biirn endog fremfor Faderen.

Mod sine Forældre, Biirn og Sodskende, samt dem man

var nærmest eventuel Arving efter, havde man den negative

Pligt , ikke at unddrage sig fra at forsorge dem ved

at sælge sig i Arvesalg. Dette gjaldt , om end bemeldte

Slægtninge endnu ei paa den Tid maatte være blevne overtagne

af den paagjeldende til Forsiirgelse. En lignende Forpligtelse

til ikke at sælge sig i Arvesalg havde man imod de fjernere

Frænder , naar man allerede havde overtaget dem til For

sorgelse. Straffen', dersom man ikke opfyldte disse nega

tive Forpligtelser, var Landsforvisning (fjorbaugsgarftr),

dog kun naar den trængende ikke kunde finde Forsorgelse

hos en anden Slægtning1.

Med Hensyn til Betingelserne for Indtrædelsen af de

forsk jellige Slægtninges Forsorgelsespligt , samt Indholdet

af denne Forpligtelse , fandt en gjennemgribende Forskjel

Sted mellem de forskjellige Slægtninge. Vi maae her

skjelne imellem den trængendes Slægtninge i forste Grad

(Born og Forældre), enten samme nu vare nærmest til Arv

efter ham, eller ikke, den trængendes nærmeste eventuelle

Arving , med hvem hans Sodskende , uagtet de ikke vare

') ljmaga-b. c. 1, S. 232; c. 23, S. 278, 279, Arfa-p. c. 12,

S. 205, 206, jvfr. Jdnsb. Frarafærslu-b. c. I, hvor endel af Grågas-

Lovens Bestemmelser om Forsørgelsespligten ere optagne , med

Forandringer; med Hensyn til Arvesalg see Annal. f. 1849, S. 306-308;

af de anfiSrte Bestemmelser sees iiivrigt, at en lignende Forpligtelse

havdes mod den frigivne samt imod Arvesalgsmanden.

1850. 9
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nærmest til at arve ham, stode lige, og endelig de „fjernere"

Slægtninge , d. e. de , der in casu ikke stode nærmest

til at arve og som derhos vare fjernere end Sodskende.

De herhenhorende Regler skulle vi nu soge at udvikle.

For at være pligtig til at forsorge sin trængende

Moder, Fader eller BSrn, udfordredes ingen Formue. Kunde

man ikke paa anden Maade underbolde disse sine Slægt

ninge, var man pligtig til at underkaste sig Gjeldstrældom

(at ganga i skuld) hos den efter ham nærmeste Slægtning

til den trængende, som havde Formue til at overtage For

sorgelsen '. „Har man ikke Midler til at forsorge dem (Moder

og Fader), da skal han fare hen til den nærmeste Slægt

ning af dem , som har Formue til Forsorgelsen ; da skal

han tilbyde den Mand , at gaae i Skyldtrældom (ganga i

skuld) for dem der". Vilde man ikke godvillig underkaste

sig Skyldtrældommen, stod det i hin fjernere Slægtnings2

Magt , der havde overtaget Forsorgelsen , at skyldfæste

ham (skuld festa , Ieggja logskuld a), d. e. at erklære ham

for sin Skyldtræl (skuldapræll). Dette havde han derefter at

forkynde (lysa) for fem af sine Nabobonder , og paa Lov

bjerget, hvorpaa han kunde nedlægge hoitideligt Forbud

(lyrittr) imod, at nogen husede Skyldtrællen, eller lod ham

arbeide for sig — et kraftigt Middel til at bringe den

*) Bestemmelserne herom findes i tfmaga-b. c. 1, S. 232-234 j vfr.

Ann. f. 1849, S. 278. — 2J Denne Slægtning kunde i eet Tilfælde være

den trængendes nærmeste eventuelle Arving , nemlig naar Moderen

skulde gaae i Gjeldstrældom for sit Barn , hvis (Son og Datter og)

Fader var dod , men hvis samfædre Broder , der var nærmere til

Arv end Moderen , levede. Den Formue , der af det anførte Sted

sees at være bleven fordret hos den, der saaledes subsidiært, mod

at antage den trængendes Barn eller Forældre i Skyldtrældom,

havde at overtage ForsBrgelsen , har udentvivl været den samme,

som, efter de almindelige Regler, der nedenfor ville blive udviklede,

udkrævedes som Betingelse for Overtagelsen af Forsorgelses-

pligten.
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gjenstridige til at falde tilloie '. Bestemmelserne om

handle ikke , om Skyldtrældommen har kunnet paalægges

den paagjældende , saasnart han efter de ovenfor an forte

Regler var bleven saa uformuende, at han kunde ansees som

trængende (nemlig naar han 'ikke havde Subsistentsmidler

for 2 Halvaar tilbage for sig selv og dem han var nærmest

eventuel Arving efter , eller ialfald in casu for sig selv og

dem han var beslægtet med i forste Grad) , eller om saa-

dant forst har kunnet skee, naar den paagjældendes Formue

ganske var sluppet op. Det forste er det sandsynligste.

Træffer det sig, at han allerede er Skyldtræl iforveien2, er

den, „som forsorger hans Forældre", berettiget til, „ifald han

finder det bedre at have ham i Skyld, end ikke at have

ham", at udlose ham af hans tidligere Trældom for derefter

at lade ham gaae i Skyld for sin Fader eller Moder.

Storrelsen af den Gjæld, som .Skyldtrællen havde at aftjene,

var lige med hvad Forsorgeren i Virkeligheden anvendte

til den trængendes Underholdning , uden Tillæg af Renter,

og uden Hensyn til, om Skyldtrællen maatte havde betinget siu

trængende paarorende en Forsorgelse for et hiiiere Værdi-

belob 3. Heller ikke kunde Gjeldshæftelsen naae til et

stiirre Beliili , end Skyldtrællen vilde været værd , „dersom

') Med Hensyn til Betydningen af et saadant Forbud henvises

til hvad i det foregaaendc er bemærket om det af Fæstemanden

nedlagte Forbud , naar hans Fæstemø forholdtes ham , foreg. Bind

S. 231. — a) Jvfr. som andre Tilfælde , i hvilke Skyldtrældom

kunde finde Sted, llmaga-b. 30, S. 292, Festa-p. c. 36, 47, 48;

cfr. l)maga-b. c. 11 , Vi'gsl. c. 117. — 3) Saaledes opfatte vi

Ordene: Skalat hann meiri skuld ciga , en hann leggr fyrir pan,

avaxtalaust , pdtt så leggi meira fé fyrir f)au. I Oversættelsen :

Maius sibi dcbituni non contrahat addicendus, quam bona fructibus

non adaugenda parentum suorum sustentationi ipse insumsisset,

alter quamvis plura insumserit.

S

9*
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han havde været" virkelig „TræI" (præll) '. Vi have i det

foregaaende bemærket , at man fiirst skulde forsiirge sin

Moder , dernæst sin Fader l og derefter sine Born 2. Var

nu Faderen forst bleven trængende, og Nonnen var gaaet

i Skyldtrældom for ham, men Moderen derefter ogsaa blev

trængende, da skulde Faderens Forsiirgelse overlades til „hans

Frænder" , men Sonnen skulde gaae i Skyld for Moderen.

Om iovrigt Son og Datter samtidigen, eller begge Forældre

samtidigen have kunnet være pligtige til at gaae i Skyld for

samme trængende , maa lades uafgjort.

I de detaillerede Bestemmelser om Skyldtrældommen,

som vi nys have anfiirt , findes kun paa eet Sted — i

en Mellemsætning , der kun findes i det arnamagnæanske

Haandskrift, og har Udseende af at være senere indskudt, —

Born nævnte red Siden af Forældre , som dem man skal

forsiirge ved at underkaste sig Skyldtrældom. Den egent-

lige Bestemmelse om Forældres Pligt at undergive sig

Skyldtrældom for Hornene findes afsondret fra, og bagefter

de ovrige herhenhorende Bestemmelser, og med umiddelhar

Tilfoielse af et Alternativ. „Vælge kan man" — saaledes

hedder det — „enten at gaae i Skyldtrældom for sine Born,

eller ogsaa sælge dem i Skyldtrældom". Det tilfoies der-

') Jvfr. tfmaga-b. c. 11, S. 265. 266; c. 30, S. 292. Tralle

havde ingen constant Værdi , hvorimod Sporgsmaalet om deres

Værdi i paakommende Tilfælde blev afgjort ved en Kvid. Paa

samme Maade bleve vistnok alle SpSrgsmaal om Størrclsen af Skyld

trællens Gjeldshæftelsc afgjorte, jvfr. Vigsl. c. 108, S. 153, 155;

c. 36, S. 70. — *) „Har han ikke Formue til Forsørgclsen"

— hedder det — „skal han gaae i Gjeldstrældom for sin Moder.

Nu er det ikke Moderen, men Faderen, der trænger til Forsørgelse

(saaledes biir man udentvivl forstaac Ordene: Nu J)arf faSir hans

heldr framfærslu; ikke: Nu trænger Faderen mere til Forsilrgelse,

saaledes som Oversætteren og ligeledes vi i den fSrstc Del af

denne Afhandling, Annal. for 1849, S. 278 have opfattet Stedet),

da skal han gaae i Skyldtrældom for ham"; IJmaga-b. c. I, S. 232.



DRN ISLANDSKE FAMILIERET EFTER GHVcXs. 133

efter: „Sit Barn skal hver Mand forsorge her i' Landet".

Det saaledes auforte , navnligen ogsaa den citerede Be

stemmelses Form, gjore det, i og for sig, ikke lidet sand

synligt, at Forskriften om Forældres Pligt at gaae i Gjælds-

trældom for Bornene hidriirer fra en senere Periode, noget

der ogsaa vinder Bestyrkelse ved at see hen til den, indtil

ind i det Ilte Aarhundrede stedfindende Skik at udsætte

Bornene. Udenfor al Tvivl hæves dette Resultat imidler

tid derved , at der gives et Capitel i Fattigbalken (c. 3

S. 236-241) ', hvor meget noiagtige Regler gives om For

ældrenes Forsorgelsespligt mod Bornene , men uden med

eet Ord at antyde, at Forældrene skulle være pligtige at

gaae i Skyld for Bornene, hvorimod den der foreskrevne For-

sorgelsesmaade stemmer med den, som den trængende, efter

de Regler vi nedenfor skulle udvikle , kunde fordre af sin

nærmeste eventuelle Arving. Fra en fjernere Periode skriver

sig derimod omvendt udentvivl den Skik, at skalle Barnet For

sorgelse , ved at sælge det som Skyldtræl. lovrigt stod

det til Forældrene, endnu paa en tredie Maade, foruden de

tvende allerede nævnte, at sorge for Barnets Subsistents,

ved nemlig at sælge det i Arvesalg (selja arfsali) 2.

Den anden af os opstillede Classe af Slægtninge var

den trængendes nærmeste eventuelle Arving, samt hans

Smlskende , uagtet disse i det forhaanden værende Til

fælde ikke maatte være nærmest til at arve. Indholdet af

disse Slægtninges Forsorgelsespligt betegnes oftere ved

Udtrykket, at de skulle forsorge den trængende ved deres

Arbeide , ved deres Haandskraft (meo verkum si'num , a

handmegni sinn) 3,

") Jvfr. Fcsta-p. 23, S. 336, og Annal. f. 1849, S. 260. —

a) Jvfr. hvad vi i det foregaaende, Annal. f. 1849 S. 278, 279

herom have bemærket. — 3) See Cap. 1, S. 234, (= c. 27, S. 283),

c. 3, S. 237, 240, c. 7, S. 245, 250 jvfr. S. 252; c. 30, S. 292,

fer. R. c. 36, S< 142; jvfr. Umaga-b. 29, S. 289.
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Vi iu.iae her udentvivl skjelne imellem den nærmeste

eventuelle Arvings (og Sodskendes) Forpligtelse til at

modtage den trængende til Forsorgelse i sit Hjem, altsaa

til i egentlig Forstand at overtage ham til Forsorgelse,

og hans Forpligtelse til iovrigt at gjore Opoffrelser,

for at forskaffe den trængende Slægtning den behorige

ForsSrgelse , eller bidrage til denne. I forstnævnte Hen

seende læse vi folgende Regel ' : €.Ei er en Mand pligtig

at modtage (taka vio) en trængende, uagtet han er dennes

nærmeste eventuelle Arving, med mindre han eierSubsistents-

midler for to Halvaar (2. missera bjorg), for sig selv og fol

den trængende, som da bydes ham, samt for dem, han er

nærmest eventuel Arving til, og som forinden ere antagne

af ham til Forsorgelse''. Det vil bemærkes , at man her,

ved Bestemmelsen af Formuens Storrelse , ikke tog de

Slægtninge, som man ikke var nærmest eventuel Arving efter,

med i Beregningen ; hvilke fjernere Slægtninge , om de end

forinden vare blevne antagne til Forsorgelse, saaledes have

maattet vige , naar der ikke var to Halvaars Underhold-

ningsmidler ogsaa for dem. Ligesom den nærmeste eventuelle

Arving efter det anforte ikke var pligtig til at modtage

den trængende til Forsorgelse i sit Hus , naar han ikke

var i Besiddelse af den fastsatte Formue , saaledes gives

ligeledes den Regel , at den trængende ikke skal forblive

læugere til Forsorgelse hos Arvingen , end imedens han

er i Besiddelse af Formue nok til Underhold i et Aar, for

sig selv og dem, han er nærmest eventuel Arving efter;

er der ikke saameget , skulle de „vige bort af haus For

mue" (hverfa af fé hans)2. Det sees let, at denne Regel

staacr i meget nær Forbindelse med den allerede i det

foregaaende paapegede Bestemmelse, at den der ikke havde

storre Formue, end der er tilstrækkeligt til Underhold i et

Aar , for ham selv og dem han har at forsorge , kan selv

') Cap. 27, S. 283, 284. — 2) Cap. 28, S. 28G.
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behandles som trængende '. Til disse Regler om For

sorgelsens Overtagelse maa der antages at være seet hen i de

ikke faa Steder, hvor Besiddelse af Formue nævnes som Be

tingelse for Arvingens Forsorgelsespligt, hvilke Steder saaledes

naturligen lade sig bringe i Harmoni med Bestemmelserne

om Arvingens Pligt at forsorge ved sine Hænders Arbeide,

med hvilke samme ved fors te Oiekast kunde synes at

staae i Strid2. Vi skulle nu see, hvorledes Forholdet var,

naar den nærmeste eventuelle Arving ikke var i Besiddelse

af den lovbestemte Formue til at overtage eller fort

sætte Forsorgelsen. I dette Tilfælde blev den trængende

bragt til den nærmeste Slægtning , som havde Formue

til Forsorgelsen , men den nærmeste eventuelle Arving var

da forpligtet til at yde Bidrag til deu trængendes Under

hold af sin ringe Formue, — forsaavidt man ikke valgte at

erklære ham for trængende og dele hans Formue, — samt af sin

Arbeidsfortjeneste. Saaledes bestemmes der , at naar de

trængende cre„vegne bort af Godset", paa Grund af at der ikke

længere er to Halvaars Formue tilbage, da skal der „ydes Bi

drag af den tilbageblevne Formue (skal féit leggja), saalænge

der er nogen tilbage af de trængende, som han er nærmest

eventuel Arving til" 3. Paa lige Maade bestemmes der, at

naar Arvingen fra forst af ikke har Formue til at overtage

Forsorgelsen , skal han give et saa stort Bidrag af sin

Formue, som ban formaner; til den trængendes Underhold4.

I Henseende til Bidraget af Arbeidsfortjenesten hedder

det 5 : „Har den nærmeste eventuelle Arving ikke

Formue til Forsorgelsen (hag til framfærslu , nemlig til

at modtage den trængende) , da skal* han bidrage af sit

Arbeide (leggja til af verkum sinum) alt hvad Naboer

') Cap. 3, S. 238, 241, jvfr. ovenfor S. 126. — aj Jbingskapa-p. 20,

S. 62, Uniaga-b. 7, S. 248, 251; c. 15, S. 269, c. 20, S. 275, c. 25,

S. 280; jvfr. c. 7, S. 244, 247, 248, 254, c. 19, S. 273, 274.

— 3j Gap. 28, S. 286. — 4) Cap. 7, 8. 252. — s) Cap. 7, S -250.

S



136 DEN I8LANBSKE l'A 111 1. IKHKT EFTER GRAGAS.

vurdere, at han kan afgive udover hvad han henover til Klæder

(er hann må miola umfram um klæftnaft sinn)", d. e. han

skal afgive sin hele Arbeidsfortjeneste , undtagen netop

hvad han bruger til Klæder '. Naar den paagjældende var

i Besiddelse af en saa ringe Formue, som forudsat, eller

slet ingen, vilde han ofte være Tjenestekarl, hvilket netop

ogsaa synes at være forudsat i den anforte Bestemmelse,

idet der kun er Tale om Klæder, som den eneste Livs-

fornodenhed, den paagjældende kunde have at tilfredstille2.

Tjenestekarlen blev nemlig efter Gragas optaget i Hus-

bondens Hus og erholdt, i Vederlag for sin Tjeneste, Kost

samt en vis Lon. Denne Lon var tildels ansat til en vis

lovbestemt Storrelse for de forskjellige Aarstider, efter Ar-

beidets Beskaffenhed, og det gjaldt en Bod af tre Mark

saavel for Husbond som Tjenestekarl, naar en hoiere

Lon blev stipuleret. Her have vi imidlertid den interes

sante Bestemmelse, at de Tjenestekarle, som have

Slægtninge at forsorge (iimagamenn) , og som ikke have

Formue til at bestride Forsorgelsen , have Ret til at tage

en hoiere Lon end den lovbestemte, om de ville3. Det

Bidrag, som den nærmeste eventuelle Arving, ifolge det

anforte, havde at afgive til den trængendes Underhold, til

kom det den Slægtning, der i hans Sted maatte overtage

Forsorgelsen, at nyde, som en Godtgjorelse for Forsorgelses-

omkostningerne. Naar Arvingen havde flere trængende,

maatte Bidragene deles imellem dem 4.

Det sees let, at det fremstillede Forhold frembyder en

Analogi med Borns og Forældres Pligt at gaae i Skyld

for den trængende; 'i begge Tilfælde blev den trængende

overtaget til Forsorgelse af en fjernere Slægtning , der i

)) Saaledes er dette Sted ogsaa opfattet i den latinske

Oversættelse. — a) Som LivsfornSdenhedcr nævnes ellers „Mad

og Klæder", S. 292, 301; „Mad", S. 234, 293, 284 jvfr. S. 454. —

') ]?ingskapa-p. c. 56, S. 147-149. — 4) Jvfr. e. 2, S. 241.
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begge Tilfælde kunde fordre, at den nærmest forsorgelses-

pligtige holdt ham, saa vidt muligt, skadeslos for For-

sorgelsesomkostningerne; kun den Grad af Strænghed, hvor

med dette Krav i hvert af Tilfældene gjordes gjældende

imod de nærmest forsorgelsespligtige Slægtninge , var for-

skjellig, og Forskjellen var rigtignok ogsaa her væsentlig1.

-Den tredie ovenfor opstillede Classe af Slægtninge,

de Frænder, fjernere end Sodskende, der ei vare nærmest til at

arve den trængende , vare kun pligtige til at forsorge den

trængende i sit Hjem ved Hjælp af sin Formue 2. For at være

pligtig til at forsorge udkrævedes Besiddelse af en bestemt

Formue 3. Den Formue , som var Betingelsen for Over

tagelsen af Forsorgelsespligten , var , efter begge Haand-

skrifter , naar den trængende ei var længere ude beslægtet

med den paagjeldende, end i den lige Sidelinies 3die Led

(næsta bræftra >—- Næstsodskendebarn) 4, Subsistentsmidler

') B. Einarsson har i Jurid. Tidski-. XXII, S. 348 antaget, at

de i fSrste Grad beslægtedes og de nærmeste eventuelle Arvingers

. Forsørgelsespligt var af samme Intensitet, at nemlig disse saavcl-

som hine vare pligtige at underkaste sig Skyldtrældom for den

trængende. Rigtigheden af den af os antagne Forskjel imellem

Begreberne at framfæra meft verkum sinum (a handmegni sinu) og

at ganga i skuld fy rir , følger imidlertid vistnok aldeles bestemt,

dels af Sprogbrugen af Ordet verk i Stederne S. 293 , 154

155, 156, 73, 234 o. s. v. , dels af det ovenanførte Hovedlovsted

om ForsUrgcIsc ved Uændersarbcidc, c. 7, S. 250, hvor der tales

om at bidrage , afgive til den trængendes Underhold , en Activitet,

der ei kunde tales om hos den, der tjente som Skyldtræl, og det

netop hos selve den, der overtog den trængende til ForsSrgelse, dels af

Stedet Aifa-b. 12 , S. 205 , hvor en Modsætning opstilles mellem

dem man skal gaae i Skyldtrældom for , og dem man skal arve,

jvfr. S. 197, 287, 288 ; jvfr. endelig ogsaa S. 237, 240. — 2) See

fornemmelig c. I , S. 234, c. 2, S. 235, c. 7, S. 244 ff. — 3) Be

stemmelserne herom findes c. 2, S. 235; c. 27, S. 284-286;

c. 29, S. 288. — 4) I Henseende til Slægtskabsberegningen i

Grågas see denne Afhandlings fiirsteDel, Annal. f. 1849, S. 281 ff.

/*
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for 2 Aar, eller som det hedder, 4 Halvaar, tor selve For-

sorgeren , hans Kone og for alle de umagar , som han

allerede enten har , ifolge Pligt , antaget til Forsorgelse

i sit Hjem1, eller hvem han aarligen tildeler en Understottelse

af, i det mindste, 6 Alen Vadmel, for derved at undgaae

' at disse forsorgelsesberettigede maatte blive ganske ude af

Stand til at fore en selvstændig Subsistents, og ifolge deraf

som trængende blive ham paabyrdede til virkelig For

sorgelse 2. Med Hensyn til dem, der ere fjernere beslægtede

med den trængende end Næstsoilskendeborn , stemme de

to Haandskrifter ikke. Det kongelige Bibliotheks Haand-

skrifl, der giver os den ældre Regel, fordrer Subsistens

midler for 6 Halvaar , naar den trængende er beslægtet

med den paagjældende i den ulige Sidelinies 3die og 4de

Led , eller i den lige Sidelinies 4de Led (annara bræftra),

og Subsistentsmidler for 8 Halvaar, naar Slægtskabet var

i den ulige Sidelinies 4de og 5te Led , eller i den lige

Sidelinies 5te Led (brioia bræora). Dette var, som det vil

erindres, netop den almindelige Slægtskabsgrænde. Med

Hensyn til beslægtede i den ulige Sidelinies 4de og 5te

Led , og i den lige Sidelinies 5te , bestemmes det derhos,

') Furuden Slægtninge indbefattes herunder muligen ogsaa Arve-

salgsmænd og frigivne, jvfr. c. I, S. 232. — 2) Ordret: — dersom

han eier mere end 4 Halvaars Subsistentsmidler for sig og sin

Kone og alle sine forsørgelsesberettigcde (umagar), til hvis Under

hold han anvender 6 Alen Vadmel eller mere om Aaret (a hverjum

misserum , egentligt hver tvende Halvaar tilsammentagne; ikke

hvert Halvaar, der vilde heddet: a hverju missen), af den Grund

at de ellers vilde blive ham paabyrdede ifolge Dom eller Edforsel

(eiofærslu , jvfr. det folgende)". Efter den ovenfor givne For

klaring skjiinnes det let, at der ingen Grund er til, med Michelsen

(altnordisch. Armenrecht , S. 30 Not.) og Dahlmann (Gesch. v.

Dannemark , II S. 279) , af dette Sted at uddrage en Slutning om,

hvor billigt det maa have været at leve i Island, eller om Landets,

som Michelsen endog udtrykker sig, „fast »trolige" Armod.
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at man, om end hin Formuesbetingelse var tilstede, kunde

vælge imellem at give 10 Orer (= 60 Alen) om Aaret

til den trængendes Forsorgelse, eller at modtage ham.

Efter den nyere Regel i den arnamagnæanske codex

krævedes Subsistentsmidler for 8 Halvaar , naar Slægt

skabet var i den ulige Sidelinies 3die og 4de Led , den

lige Sidelinies 4 Led , eller den ulige Sidelinies 4de og

5te Led , og de i sidstnævnte Grad , den ulige Collateral-

linies 4de og 5te Led beslægtede, kunde man slippe for at

modtage til Forsorgelse , naar man valgte at afgive 10

Orer om Aaret til deres Forsorgelse. Mod de i ate Led

beslægtede havde man ingen Pligter , og Slægtskabs-

grændsen var saaledes her sat ved den ulige Sidelinies

4de og 5te Led. Vi ere i det heldige Tilfælde, at kunne -

med Sandsynlighed paavise den Tid, paa hvilken den nyere

Regel er gjort gjældende. Det synes nemlig med temmelig

Sikkerhed at kunne sluttes af Kristenr. c. '44, S. 164,

jvfr. Festa-b. c. 3, S. 309, 310, at bemeldte nyere Regel

er bleven vedtagen i Biskop Magnus Gissurarsons Tid

(1216-1236), samtidigen med de absolute Ægteskabsforbuds

Indskrænkning ligeledes til den ulige Sidelinies 4de og

5te Grad1. Foruden de tvende Stadier, der saaledes

directe frembyde sig for os, turde der iovrigt, efter Ud

trykkene i nogle Bestemmelser, være Anledning til at an

tage, at der i Haandskrifterne desuden findes Spor til endnu

et Stadium , ældre end begge de omhandlede , i hvilket

Formuesbetingelsen , uden Hensyn til Slægtskabsgiaden,

har for den hele her om handlede Classe af Frænder,

været, uden Forskjel , Subsistentsmidler for 4 Halvaar2.

Det sees let, at denne ældre Regel staaer i noieste Conse-

(jvents med det hele ovrige System, i hvilket navnlig med

Hensyn til den nærmeste eventuelle Arving intet Hensyn

') Jvfr Annal. f. 1849, S. 213. — 2) See c. 1, S. 234, c. 2,

S. 235, c. 27, S. 284; c. 29, S. 288.
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findes taget til dennes nærmere eller fjernere Slægtskab

med den trængende i det concrete Tilfælde.

Paa de Steder, hvor der mere i Almindelighed handles

om Indholdet af Slægtningenes Forsorgelsespligt ! , findes

ordentligvis opstillet en Modsætning mellem den trængendes

nærmeste eventuelle Arving og hans fjernere Slægtninge, uden

at de Slægtninge berores, der vare pligtige at underkaste sig

Skyldtrældom for den trængende. Dette forklares allerede

deraf, at denne Forpligtelse maatte betragtes som noget

specielt, hvorhos de Personer, hvem Forpligtelsen paa

hvilede , ofte netop vilde være den trængendes nærmeste

eventuelle Arvinger. Den nærmeste eventuelle Arvings

ForsBrgelsespligt betegnes ofte som den principale, i Mod

sætning til den fjernere Slægtnings. Saaledes betegnes

den nærmeste eventuelle Arving , i Modsætning til den

fjernere Slægtning, der paa Grund af Arvingens Uformuen,

hed har overtaget Forsorgelsen , specielt som den for-

sorgelsespligtige, som den der llburde præstere Forsorgelsen",

og den trængende , der saaledes forsorges af en fjernere

Slægtning, hedder ikke dennes umagi, men Arvingens

umagi; den fjernere Slægtning siges at forsorge „en anden

Mands umagi" '-.

Af to trængende, man ikke begge kunde forsorge, skulde

man tage den linærmest beslægtede"3 d. e. den man skal arve

fremfor en .lfjernere" Slægtning, en i 3. Led beslægtet fremfor

en i 4., o. s. v. Saa meget mere maatte den fjernere beslægtede

staae tilbage, naar den nærmere beslægtede allerede forhen var

antagen til Forsorgelse. Hvad fremdeles angaaer det Til

fælde , at en fjernere beslægtet forst var antagen til For-

')See navnlig c. 7. — a) See t. Ex. c. 25, S. 280, 2S1, c. 26,

S. 283; c. 7, S. 250, 251, o. s. v. Maaskec biir ogsaa Fattig-

balkens Begyndelsesord: „sine trængende (limaga) skal hver Mand

her i Landet forsørge" opfattes i Overensstemmelse hermed. —

3) Cap. 30, S. 291.
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sorgelse og en nærmere beslægtet derefter indfandt sig, vil

det af det foregaaende sees , at i Collision mellem en tid

ligere antagen, fjernere beslægtet trængende og den, man er

nærmest til at arve, skal hin vige for denne, naar der ikke

er Subsistensmidler for 2 Halvaar for begge 1 ; ligeledes

have vi seet, at i Collision mellem en saadan forhen over

tagen trængende, med hvem man er fjernere beslægtet end

som Arving, og en trængende man skal gaae i Skyld

for , bur , efter den derom givne Bestemmelse , den forst c

vige, naar der ikke ere Subsistentsmidler for 4 Halvaar. for

begge2. Det synes imidlertid aldeles klart, at denne

sidstnævnte Regel hidrorer fra hin ældre Periode, da For-

muesbetingelsen var ansat til en lige Stiirrelse for alle

fjernere Slægtninge end den nærmeste eventuelle Arving,

hvorimod vi mangle en Bestemmelse om Forholdet, saa-

ledes som det stillede sig efter de nyere Regler, hvorved

Forsorgelsesformuen var forskjelligt ansat for Slægtningene

af denne Classe, efter Slægtskabsnærheden. Ligesaalidt have

vi nogen Bestemmelse om, hvorledes der skulde forholdes

ved Collision mellem flere til bemeldte Classe horende

Slægtninge , af forskjellig Slægtskabsgrad. Ogsaa mangle

vi Bestemmelser om Collisionen mellem den trængende,

hvis nærmeste eventuelle Arving Forsorgeren er og den

trængende, som han bor gaae i Skyld for; det er imidler

tid klart, at den forstnævnte ialfald har maattet vige, naar

ikke 2 Halvaars Subsistentsmidler vare til for begge. Der

findes ingen directe Bestemmelser om , hvorledes der for

holdtes, naar tvende eller flere, ligenær beslægtede, trængende

samtidig meldte sig hos samme Person , uden begge at

kunne blive modtagne til Forsorgelse. Hvad de trængende

angaaer , med hvem man vare fjernere beslægtet end

nærmest Arving, turde det maaskee, efter hvad i andre For-

0 See c. 27 , S. 283 , 284. — .*) See c. 2 , S. 235. —
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hold fandt Sted, antages, at det ved Lodtrækning er blevet

bestemt , hvem af de trængende skulde vige. Med Hen

syn til de nærmere Slægtninge var Forholdet simplere.

Var der nemlig ikke Subsistentsmidler for 2 Halvaar for

samtlige de trængende, som den paagjeldende var nærmest

eventuel Arving efter, eller som han skulde gaae i Skyld for,

kunde han selv behandles som trængende og maatte ialfald

enten af sin Formue og Arbeidsfortjeneste, eller som Skyld

træl yde Bidrag til de flere trængendes Underholdning.

Vi have nu betragtet Hovedprinciperne for Forsorgelses-

pligtens Udiivelse, samt Betingelserne for dens Indtræden

for de forskjellige Classer af Slægtninge. Vi skulle nu

see, hvorledes Fremgangsmaaden var, naar Forsorgelses.

pligten skulde bringes til Anvendelse.

Vi have i det foregaaende ' seet , at som trængende

til Fattigforsorgelse ansaaes den , der ikke ved egne

Kræfter kunde forskaffe sig Mad og Klæder. Fremdeles

have vi seet , at man strax kunde behandle den som

trængende , hvis Formue var saa ringe, at det kunde for-

udsees , at han vilde blive trængende inden , eller naar

Aaret var omme'2. Denne Bestemmelse var af Vigtighed

for at redde den ringe tilbageblevne Formue, der ofte kun

vilde baade den trængende lidet, men i Forsorgerens

Hænder , sammenlagt med dennes Capital , vilde afgive i

Frugter et uforholdsmæssigt storre Bidrag til Bestridelsen

af Forsorgelsesomkostningerne. Paa den anden Side

kunde man , saaledes som vi i det foregaaende have an

tydet s, undertiden finde det hensigtsmæssigt at tildele en

Slægtning , der ellers vilde blive virkeligt trængende , en

Understottelse , hvorved han kunde sættes istand til saa

') S. 126. — -) De fornødnc Skridt i denne Henseende bleve

udentvivl foretagne af den deri interesserede Slægtning , eller af

Communen. — D) S. 138.
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meget længere at slaae sig igjennem, og hvorved saaledes

det Tidspunkt fjernedes , da en formelig Overtagelse af

Forsorgelseu maatte finde Sted ; Forsorgelsen fremtræder

da forsaavidt ikke som Pligt. Naar imidlertid nogen nu

blev virkelig trængende , maatte der siirges for , at den

nærmeste Frænde, som efter de opstillede Betingelser var

pligtig dertil, modtog den trængende til Forsorgelse. Har

den trængende for nydt Forsorgelse , vil det være den

sidste Forsorger, der i Tilfælde af, at han ei længere kan

bestride Underholdningen , vil siige at blive af med den

trængende. Dersom han efter et frugteslost Forsog op

giver sit Forehavende , eller dersom den trængende ikke

for er blevet forsorget af nogen, da kan „enhver som vil"

foretage de fornodne Handlinger, for at faae ham anbragt

hos de forsorgelsespligtige Slægtninge'. Ordentligvis var

det forste Skridt i saa Henseende en hoitidelig , edelig

Overleverelsesact , den saakaldte Edfiirsel (eiofærsla, eio-

færing, at eiofæra, at færa meft eift, at færa umaga)2. Ed-

foreren havde ikke nodig at bringe den trængende netop til

den i Virkeligheden nærmest forsorgelsespligtige, men det

var tilstrækkeligt , at han henvendte sig til den , som af

den trængendes Slægtninge der i Boigden vilde være den

nærmeste til at overtage Forsorgelsen. Han skulde be

give sig med den trængende til Slægtningens Hjem ; var

Slægtningen i Sæterhytten (i seljum) med sin hele Hus

holdning, skulde den fattige fores didhen; var han be-

skjæftiget med Arbeide ude , kunde Edforselen skee der,

men Edforeren maatte da , dersom den trængende var

vanfor , bringe ham hjem til Gaarden , for at ikke de

arbeidende skulde nodes til at forsomme deres Gjerning;

i Tilfælde af Beboernes Modstand, skulde den fattige bringes

)) Cap. 7, S. 256; c. 8, S. 257; o. 30, S. 291. — a) Herom

handles fornemmelig i c. 6 og 7 jvfr. c. 8.

/
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saa nær til Gaarden som muligt, og der kunde da Edforselen

gaae for sig1. Edforsel kunde ogsaa skee paa Althinget,

paa Vaarthinget, ved Fiskerboden, ved Skibet, eller Skibs-

boden, naar den paagjeldende var i Begreb med at reise bort2.

Edforselen begyndte med en af Edforeren aflagt Ed paa,

at han troede, at den paagjeldende var den nærmeste til

at modtage den trængende til Forsorgelse , blandt dem,

der opholdt sig i samme Boigd: Jeg siger det Gud, at

jeg veed ikke nogen anden Mand rettere (réttara) til at

forsorge denne trængende" — her anfores dennes Navn —

l.af dem som ere inden Boigden (samshérafts) 3 , og have

Formue og Midler dertil, end dig N. N". Efter at denne

Ed er bleven stadfæstet ved tvende af Edforeren med

bragte Mededsmænd (sannaftarmenn) , erklærer Edforeren,

under Tilkaldelse af Vidner, at han nu herved forer denne

trængende til Slægtningen , „til Forsorgelse , Bevaring og

Modtagelse i alle Maader", „til Forsorgelse ved hans

Formue og Midler (naar det er Arvingen)"; „jeg forer

') Cap. 6, S. 243, 244, c. 7, S. 247. — a) Cap. 7, S. 248,

249. — 3) At Ordet heraf) i denne Sammensætning bor forstaaes

paa den angivne Maade, navnlig om det ved Fjelde eller Heder

afsondrede District, jvfr. Kaupa-b. 32, S. 432; c. 36, S. 440, troe

vi at kunne slutte af c. 7 , S. 245 (heima i héraSi). 8. 253 , og

navnlig af S. 256; jvfr. ogsaa c. 10, S. 264, 265. Saadanne Herreder,

hvilke her maatte være den naturligste Districtsinddeling, hvor det

gjaldt, med ei altfor stor Besværlighed at opnaae et hensigtssvarende

Resultat, faldt tildels sammen med Inddelingen i Vaarthingsdistricter,

tildels vare de selvfølgelig mindre. Det er muligt at Ordet har

Betydningen af et Vaarthingsdistrict i r. 3, S. 239 og 241. Under

tiden anvendes iøvrigt Ordet hérao som ensbetydende med Bep,

t. Ex. Vigsl. 63 , og undertiden i en videre Betydning end nogen

af de bcrørte, t. Ex. Vigsl. 58, hvor héraftsfcing indbefatter baade

fj6r5ungabing og varping; see forovrigt Pdll V idalin , FornyrSi

islenzkrar løgb. er Jdnsb. nefnist, li. v.
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efter Loven og overdrager til dig Ansvaret for ham i alle

Maader", saa slutter han*. Ligesom der ved denne Aet

ikke fandt nogen anden Bevisforelse Sted med Hensyn

til de tvende Betingelser for den paagjeldendes, om endog

kun eventuelle Forsorgelsespligt , end Medcdsmændseden,

hvormed Handlingen begyndte, saaledes kunde heller ikke

den, hvem Edforelsen var skeet til, ved denne Leilighed gjiire

nogensomhelst Indsigelse gjeldende. Kun to Ting kunde

berettige ham til at lade Edforselen uændset, nemlig naar

der slet intet Slægtskab fandt Sted mellem den trængende

og ham2, og for det andet, naar han aldeles intet eiede3;

i disse Tilfælde „er det, som om den fattige ikke er bleven

edfort". Derimod kom det, som det synes, ikke i Betragt

ning, om der i Virkeligheden var en nærmere Slægtning i

Boigden , til hvem Edforselen snarere burde være skeet,

eller om den paagjeldende ikke i Virkeligheden maatte

være i Besiddelse af saa stor en Formue, som udfordredes

til Overtagelsen af Forsorgelsen , og som Mededsmænds-

eden var gaaet ud paa» Hvad angaaer Virkningen af en

i Overensstemmelse med det anforte foretagen, retsgyldig

Edforsel, da paahyrdedes nu, som det allerede hedder i

Edforselsformularen , den pagjeldende Slægtning Ansvaret

for den trængende; lod han ham gaae omkring og betle,

var Straffen en Bod af tre Mark, og dode den fattige ude

under aaben Himmel , fordi Slægtningen ikke sorgede for

ham, straffedes han med Landsforvisning; men Edforeren

havde ogsaa , i Tilfælde af Slægtningens Vægring ved at

modtage den trængende , Ret til at tage den fattige

hjem med, og senere, foruden tre Marks Boden, affordre

ham dobbelte Underholdspenge (tvennar fiilgur) 4. Hvad

dernæst angaaer den trængendes fremtidige Forsorgelse,

') Cap. 7, S. 214, 245. — a) Cap. 7, S. 247, jvfr. S. 246.

— s) Saaledes synes Stederne e. 2 , S. 236 , c. 7 , S. 247la,

sammenholdt med S. 219 at burde forstaaes. — 4) Cap. 7, S. 247, 248.

1850. 10



146 «E\ -ISI.ARBIKE FAMIMERKT BFTKR CB.Xr.AS.

»da kunde det træffe sig , at den paagjeldende Slægtning,

til hvem den fattige var bleven edfort , i Virkeligheden

netop var den , der i det lorhaanden værende Tilfælde

havde at overtage Forsorgelsen. I saa Fald var ved den

stedfundne Edforsel hele Sagen afgjort , den trængende

var jo da kommen til sin rette Forsorger; dersom denne

ikke var den trængendes nærmeste eventuelle Arving,

kunde han da i det hoieste fordre Bidrag af Arvingen;

var der en Slægtning i forste Grad, kunde han skyldfæste

denne. Naar derimod den Slægtning, til hvem Edforslen

var skeet , enten ikke var i Besiddelse af Formues-

betingelsen for at overtage Forsorgelsen , eller dersom

der gaves andre nærmere Slægtninge , hvem det tilkom,

fremfor ham, at overtage Forsorgelsesbyrden, saa var det

nu hans Sag , at soge at blive af med den trængende.

Dette kunde imidlertid ikke skee ved Edforsel, men maatte

iværksættes ved formelig Sagsanlæggelse , ved „Dom''1,

lovrigt kunde ogsaa en saadan Fattigsag (umagasok) an

lægges uden foregaaende Edforsel, af den, der interesserede

sig for at see den trængende bragt til sin Forsorger;

naar denne da opgav Forehavendet, eller naar ingen var

særlig interesseret i Sagen, kunde enhver, der vilde,

anlægge Fattigsagen 2. Blev den nærmere Slægtning

frifunden, anlagde man oieblikkelig Sag mod den fjernere

o. s. v. , og saaledes kunde en Række Fattigsager blive

anlagte i Anledning af een trængende paa samme Thing3.

I Regelen anlagde man forst Sag mod den nærmeste

eventuelle Arving , men man kunde ogsaa strax anlægge

Sagen imod en fjernere Slægtning , naar man ikke vidste,

') Cap. 7, S. 249. — a) Cap. 7, S. 256, c. 8, S. 257, c. 30,

S. 291. — ') Jvfr. pingskapa-p. 2 , S. 23 , jvfr. S. 18. Om

Procesmaaden i Fattigsager handles fornemmelig c. 7, S. 251-257,

«. 8, S. 257, c. 30, S. 291, fingskapa-b. 20, S. 62, 63.
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hvem der var nærmest eventuel Arving , eller ikke vidste,

om den trængende hos ham vilde kunde finde Forsorgelse*.

Under Fattigsagen havde Sagsogeren, dersom den trængende

var bleven edfort til ham , ved Kvid at fore Beviset

for at han ikke var i Besiddelse af den lovbestemte

Formue, forsaavidt han herpaa byggede sin Paastand; der

næst skulde han angive Beskaffenheden af Slægtskabet

mellem den sagsogte og den trængende , hvorfor Beviset

blev fort ved Sagsogerens ved to Mededsmænd stadfæstede

Ed. Derefter tog Modparten til Gjenmæle. Den ene

Indsigelse (vorn), Modparten kunde fremsætte, var, at han

ikke var i Besidelse af den lovbestemte Formuesbetingelse

for at overtage Forsorgelsen ; herfor fortes Beviset ved

Kvid. Den anden .Indsigelse var, at der fandtes en

nærmere beslægtet , som havde den lovbestemte Formue ;

i dette Tilfælde blev den forste Sag udsat, i det den sag

sogte, ikke Sagsogeren, nu anlagde Sogsmaal imod den,

der saaledes formentlig var nærmere forpligtet til at over

tage Forsorgelsen , og forst naar dette Forsog glippede,

faldt der da Dom i den forste Sag. Var den sagsogte

ikke paa Thinge , og fremtraadte der ingen frivilligen

til hans Forsvar , var Sagsogeren pligtig til selv at lade

Kviden give Udsagn, om Formuesbetingelsen var tilstede2.

Sagsogeren havde maaskee medtaget den fattige til Thinge,

og efter at Dommen nu var falden , kunde han da fore

den trængende til den domtes Bod, eller, naar den domte

ikke var paa Thinge , til den Bod , hvor hans Repsfæller

(hreppsmenn) i storst Antal opholdt sig , hvis Sag det da

blev efter Hjemkomsten at besorge den trængende bragt

til Forsorgelsesstedet 3. Naar den trængende derimod ikke

var blevet medbragt til Thinge, skjelnedes der imellem, om

') Umaga-b. 30, S. 290, 291, Jiingsk.-p. 20, S. 62, 63. Disse to

Steder stemme iøvrigt ikke ganske overens. — a) Cap. 7, S. 219,

253, ff. — 3) Cap. 8, S. 260.

10*
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den domte horte til samme Fjerding, som den, hos hvem

den trængende havde Ophold , eller til en anden Fjerding.

I forste Tilfælde maatte den , hos hvem den fattige hidtil

havde haft Ophold, fore ham til den domte; og naar

denne vægrede sig ved at modtage den trængende og lod

ham gaae omkring og betle , var Straffen Landsforvisning.

I sidste Tilfælde skulde den domte afhente den trængende,

i det seneste naar s.8 (cod. reg. 6) Uger leve af Sommeren"

(d. e. ere tilbage af Sommeren ; i August Maaned), eller i

modsat Fald betale dobbelte Underholdspenge samt en Bod

af tre Mark, og indfandt han sig heller ikke det folgende

Aar for at afhente den trængende , var Straffen Lands

forvisning , hvilken Straf ogsaa in/ltraadte allerede det

forste Aar, naar hans Forsommelse var Aarsag i at den

fattige maatte gaae omkring og betle *.

Vi have anfort disse Bestemmelser om Edforsel og

Fattigsager i deres Almindelighed , uden at tage Hensyn

til den Forskjel, der ogsaa her, som i saa godt som alle

til Forsorgelsesmaterien horende Forhold, fandt Sted mellem

den trængendes nærmeste eventuelle Arving (samt Bom,

Forældre og Sodskende), og fjernere Slægtninge. Vi skulle

nu berore Afvigelserne for disse nærmere Slægtninge.

Disse Slægtninge vare pligtige til , uden forudgaaet Ed

forsel, lige saasnart den vedkommende blev trængende, at

overtage Forsorgelsen; forsomte de denne Pligt, og lode

den fattige gaae omkring og betle , straffedes de med tre

Marks Boden, dog under den Betingelse, at de vare i Be

siddelse af den lovbestemte Formuesbetingelse for at være

pligtige til at overtage Forsorgelsespligten (Subsistens

midler for 2 Halvaar) 2. Til den nærmeste eventuelle

Arving kunde den trængende overleveres uden formelig

') Cap. 8, S. 258-260. - a) Cap. 1, S. 232, 23l.
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Edforsel , blot under Tilkaldelse af Vidner ' , ligesom

derhos Overleverelsen til ham var retsgyldig , om han

end var ganske blottet for Formue 2 , men hans Reps

fæller skulde da assistere ham med at blive af med den

trængende igjen. Endelig blev under Fattigsagen Beviset

for at den paagjeldende var nærmest eventuel Arving fort,

ikke ved Mededsmændsed, men ved Kvid 3. De tre sidst-

a »forte Bestemmelser nævne kun den nærmeste eventuelle

Arving , men det kan vistnok uden Dristighed antages , at

disse Regler ligeledes have været gjeldende med Hensyn

til den trængendes Born, Forældre og Sodskende 4.

Vi have endnu at tilfoie den Bestemmelse , at man

ikke var pligtig til, ifolge Edforsel, at modtage flere trængende

„i mellem to Althinge" (d. e. et Aar) af een og samme

Familiclinie (knérunnr), end een; de ovrige skulde edfores

til andre fjernere Slægtninge, som da ved Sogsraaal maatte

see hin tilpligtet at overtage Forsorgelsen 5. En analog

Bestemmelse findes i Henseende til Fattigsager. Man

kunde nemlig ikke paa eet Thing dommes til at antage

flere end tre trængende , af een og samme Familielinie ".

Det er vistnok sandsynligt, at disse Bestemmelser, hvorved

man saaledes bestræbte sig for, ikke at gaae den enkelte

for nær, kun have været gjeldende for fjernere Slægtninge,

ikke for den nærmeste eventuelle Arving.

Vi have seet, at Sporgsmaalet om den vedkommende

var i Besiddelse af det Formuesbelob , som var den lov-

\) Cap. 7, S. 248, jvfr. c. 5, S. 243 ; c. 30, S. 292. At des-

nagtetEdfiirscl undertiden er bleven anvendt i Forhold til den nærmeste

eventuelle Arving sees af c. 7, S. 249, og S. 245 (handmegn). —

') Saaledes synes det naturligst at forstaae Stedet c. 7 , S. 248,

sammenholdt med c. 2 , S. 236 , c. 7 , S. 247 , samt med S. 244,

jvfr. S. 249. — 3) J?ingsk.-p. 20, S. 62, 63; c. 7, S. 251, 252.

— 4) See ovenfor S. 140. — 3) Cap. 7, S. 250. — a) Cap. 30

S. 291.
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bestemte Betingelse for Forsorgelsespligten , afgjordes ved

Kvid. Denne Kvid bestod af fem Nabobonder af den,

hvis Formuenhed der var Sporgsmaal om '. Paa nogle

Steder betegnes dette ved , at disse Nabobonder skulde

vurdere hans Formue (viroa fé til umagabjargar) 2. Om

Fremgangsmaaden ved denne Ansættelse af Formuen

have vi folgende Sted 3: l.Lige saa noie skal Formuen

vurderes til Fattigforsorgelse , som til Tiende; alt skal

regnes med , undtagen Foraarslevninger i Husholdningen

eller Landbruget (biisafleifar 4) , og Hverdagsgangklæder,

samt tilsvarende Nat- (og Senge-) Klæder (nætrbjorg i

klæftnaoi) , for dem , han har at forsorge". Hvad angaaer

Vurderingen af Formue til Tiende , hvortil der henvises,

da var , foruden biisafleifar , fra saadan Vurdering ikkun

undtaget 5 hvad der allerede er givet til gudeligt Brug —

hvilket iovrigt fulgte af sig selv — , Godord , „thi det er

Vælde , ikke Formue" , samt Præsternes Boger og Messe

klæder, eller andre Ting, som de anvendte i sit Embede.

Vigtigere var det, at Tiende kun beregnedes af den gjeld-

fri Formue 6 , hvad der selvfolgelig ligeledes har været

Regelen ved Beregningen af Forsorgelsesformuen ; forovrigt

skulde alt vurderes til Tiende : „Jord og Losore". Ved

Vurdering til Tiende havde Tiendeyderen selv edelig at

opgive og vurdere sine Formuesdele , og hans Opgivende

var gyldigt , saalænge der ikke fortes Bevis for at han

havde beregnet sin Formue i det mindste en Fjerdedel

for lavt 7. Denne Ansættelsesmaade har imidlertid efter

Udtrykkene i det citerede Sted af tjmaga-b. , neppe været

gjældende ved Beregningen af Forsorgelsesformuen.

') See Jjingsk.-p. 20, S. 62, tfm.-b. 7, S. 252 ff. —

a) Jvfr. i det hele ijm.-b. 34, S. 299 ; c. 2, S. 235, c. 27, S. 284;

c. 7, S. 250, 252 ff. — 3) iV-b. 34, S. 299. — 4) Jvfr. Kr. R.

c. 36, S. 142. — s) Kr. B. c. 36, S. 142. — 6J Sst. og c. 37,

S. 144. — 7) Sit. e. 37, S. 144, 146.
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Hvad forovrigt angaaer Ansættelsen af det Formues-

belob, der skulde ansees tilstrækkeligt til Underhold for et

Aar for en trængende findes i Bestemmelserne om Beregningen

af de Slægtninges Midler, der ere fjernere end den nærmeste

eventuelle Arving , den Regel , at der skal beregnes fuldt

Forsorgelsesbelob (fiilga) for hver umagi, hver forsorgelses-

berettiget , „naar der (blot) mangler noget i , at hao kan

arbeide for sin Mad" \ I Overensstemmelse hermed maa

udentvivl forstaaes folgende Bestemmelse: „Fulde trængende

skal man regne alle (d. e alle trængende) for, om det end

ikke er saa" (fulla umaga skal alla telja, fiétt eigi se sva)2.

Til de fjernere Slægtninges „trængende" (umagar), som der

efter den dem givne Bestemmelse, skulde beregnes 4 Halv-

aars Subsistentsmidler for, henregnedes fremdeles udentvivl

som „fuld" trængende, saaledes som vi i det foregaaende3 have

seet, den man vel endnu ikke havde antaget til Forsorgelse,men

hvem man frivilligen aarlig tildelte en Understottelse af i det

mindste 6 Alen, for derved at undgaae strax at maatte overtage

hans Forsorgelse. Det er vistnok sandsynligt, at de anfiirte

Bestemmelser om Beregningen af Forsorgelsesformuen ogsaa

have været gjældende med Hensyn til den trængendes nærmeste

eventuelle Arving samt Born, Forældre og Sodskende, og at

saaledes Forsorgelsesbeliibet ogsaa her er blevet ansat lige

hoit for alle de trængende, der skulde overtages tilt For

sorgelse af den enkelte Mand. Det kan vistnok antages

som en Selvfiilge, at der om Storrelsen af det aarlige For

sorgelsesbelob for en trængende har dannet sig en mere

eller mindre almindelig, efter de locale Forhold forskjellig

Anskuelse, hvilken Nabobonderne da vel have fulgt. Jons-

bok, der, med Modificationer, og navnlig Formildelser i de

strengere Forskrifter , har optaget endel Bestemmelser

*) tfm.-b. 1, S. 23l; jvfr. Jonsb. Framf.-b. c. 1. — a) Cap.

27, S. 285, c. 29, S. 288, Not. 3. - a) S. 138.
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af Grågås om Forsorgelsesforholdet, fastsætter det aarlige

Forsorgelsesbelob for en trængende til en fast, uforanderlig

StSrrelse, nemlig '-i\ Hundrede (420 Alen) for et Mandfolk,

1\ Hundrede (300 Alen) for et Fraentimmer , om Aaret '.

Det er imidlertid meget tvivlsomt , om disse Storrelser

kunne tjene til sikker Veiledning ved Sporgsmaalet oru

Forsorgelsesbelobets saodsyulige Storrelse i Fristatens Tid2.

Naar flere Slægtninge i samme Grad (t. Ex. flere

Brodre , flere Brodersonner) havde at forsorge en enkelt

eller fiere trængende, maatte der opstaae Sporgsmaal om,

hvorledes Byrden skulde fordeles 3. Der skjelnedes her

imellem , om der kun var en enkelt trængende , eller om>

der vare flere saadanne. I sidstnævnte Tilfælde bleve — naar

saadant, efter Forholdet mellem de trængendes og for-

sorgelsespligtiges Antal, lod sig gjore — de trængende, i

Reglen , og vel navnlig naar de forsorgelsespligtige horte

til forskjellige FjerdiDger4, fordelte mellem de forsorgelses

pligtige, saaledes at hver af disse modtog en eller flere

af de trængende til fremtidig Forsorgelse for bestandig,

idet nemlig Forsorgelsen i Tilfælde af hans D8d eller

Uformuenhed, gik over paa hans Æt eller Linie; denne

Fordeling benævnedes Fordeling imellem Ætter (at skipta

i ættir); dode da t. Ex. den trængende, var det Ættens

Fordel , blev han endnu mere arbeidsudygtig og folgelig-

Forsorgelsen byrdefuldere end for, blev det Ættens Skade.

Naar den trængende var et Barn , blev det dog kun i

den Æt, som det var blevet tildelt, indtil det 16de Aar,

Forsiirgelsesalderens Ophor, da skulde det bringes til dets

nærmeste Frænde. Fordelingen kunde foranstaltes af enhver,

')Framf.-b. cl. — 2) Jvfr. med Hensyn til dette Spørgsmaal

tim.-b 27, S. 285, 286, c. 3l, S. 300, Festa-p. 12, S. 323. —

a) Bestemmelserne herom findes i l?m.-b. c. 3, S. 237 ff. , c. 4, 5,

10, 12, 30, S. 291, cfr. c. 2, S. 235. — 4) Cap. 10, jvfr. e. 3,

S. 237, 236.
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som havde Interesse deri, eller endog af enhver, der vilde,

enhver uvedkommende * , og den iværksattes ved 5 Nabo

bonder af den , der lod Fordelingen foretage. Naar For

delingen fandt Sted samtidigen med, at den hidtidige For

sorger, paa Grund af at han ikke havde storre Formue end

til 2 Halvaar, selv blev erklæret for trængende, skulde,

efter den derom givne Bestemmelse, ogsaa den tilbageblevne

Formue deles med de trængende (hvilket dog utvivlsomt

kun har Hensyn til dem af de trængende , som den hid

tidige Forsorger var nærmest eventuel Arving til) ; med

hver af disse fordeltes da vel en lige saa stor Del af

Formuen , som med selve den hidtidige Forsorger , som

Bidrag til den fremtidige Forsorgelse 2. I det andet oven

anførte Tilfælde , hvor der kun var een trængende 3 , fandt

en Alterneren Sted mellem de flere forsorgelsespligtige;

horte de alle til samme Fjerding, skulde hver af dem have

den trængende efter Omgang en Gang om Aaret men

hverken længere eller kortere Tid, d. e. Aaret inddeltes i

netop lige saa mange Dele, som der vare Forsorgere;

horte de til forskjellige Fjerdinger , skulde den trængende

opholde sig .l2 Halvaar eller længere Tid'' ad Gangen hos

') Cap. 4 , 8. 242. Denne forudsættes da vel samtidigen at

erklære selve den hidtidige Forsorger for trængende, i Overens

stemmelse med c. 3, S. 241. — aJ Cap. 3. S. 241. Det er muligt,

at Bestemmelsen i dette Sted kun angaaer Ægtefæller og deres Børn,

men den slutter sig da ialfald til den ældre Regel om Forældrenes

Forsørgelsespligt mod Børnene, hvorefter Forældrenes Forsørgelses-

pligt var af samme Intensitet, som den nærmeste eventuelle Arvings,

jvfr. c. 3 , S. 237 , 239, samt ovenfor S. 132, 133. Ialfald haves

en lignende, kun uvæsentlig forskjellig Regel om den nærmeste

eventuelle Arvings Forsiirgelsespligt i c. 28 , S. 286. Med

Hensyn til de fremstillede Regler om Fordeling imellem Ætter,

sec c. 3, S. 237, 238, samt det anførte Sted S. 241, c. 5, S. 243,

c. 10, S. 264. — 3) See c. 3, S. 238, c. 4 , S. 241 , 242, c. 5,

S. 242, 243, c. 10, S. 264, 265, c. 12, S. 266, c. 30, S. 292.
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hver af dem. Fem Nabobonder havde at fastsætte For-

sorgelsestiden for hver enkelt , samt ved Lodkastning at

bestemme „hvem der skulde have den fattige forst , hvem

dernæst og hvem sidst". Ogsaa denne Aet benævnedes

at fordele trængende (at skipta umogum), Den , som for

anledigede Fordelingen , havde ved Edforsel at overlevere

den fattige til den , der forst skulde modtage ham , men

senere kunde Overleverelsen fra den ene Slægtning til den

anden simpelthen skee under Tilkaldelse af Vidner. Ed

forsel var ikke engang fornoden forste Gang , naar den,

som foranledigede Fordelingen , selv var en af de for-

sorgelsespligtige, og den trængende forst var bleven edfort

til ham. Træffer det sig at den trængende, hvis Forsorgere

h8re til forskjellige Fjerdinger, er saa vanfor, at han ikke

kan reise „imellem Herreder" — dette ansaaes han for,

naar han ikke kunde reise fulde Dagsreiser ' — da skal

den Slægtning, der boer i Fjerdingen, overtage Forsorgelsen

for bestandig (at alda iiftIi), for en ved Naboers Vurdering

fastsat Sum, men finder da den Slægtning, der boer uden-

fjerdings, Vurderingssummen for hoi, da har denne Slægt

ning Ret til at afhente den trængende og selv beholde

ham for den fastsatte Godtgjiirelse. Det sees let, at dette

Arrangement indeholdt en Hazard , eftersom den fattige

levede kortere eller længere end der kunde formodes; i

denne Henseende bestemmes der imidlertid , at , naar den

trængende doer meget snart (bralla), skal en forholdsmæssig

Del af Vurderingssummen tilbagebetales til de Svrige

Slægtninge. En lignende Overtagelse at alda oftli fandt

iovrigt ogsaa Sted2, naar den ene af to forsorgelsespligtige

vilde reise bort af Landet, i hvilket Tilfælde den trængende

skulde antages til Forsorgelse for bestandig af den , der

') Jvfr. JJingsk.-p. 15, S. 48 Vigsl. 26, S. 44. — a) Cap. 12,

S. 266.
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blev tilbage. Dersom de da begge ' fik Lyst til for den

ansatte Vurderingssum at overtage Forsorgelsen, kastedes

der Lod. Vi maae endnu tilfoie, at ogsaa flere trængende

kunde komme til at blive underholdte etter Omgang af

flere forsorgelsespligtige , nemlig naar Fordeling imellem

Ætter ei fandt Sted; om den Maade hvorpaa Alterneringen

i dette Tilfælde af Nabobonderne er bleven arrangeret,

findes derimod intet bestemt.- Med Hensyn til de trængende,

som man saaledes kun for en Del, i Forening med andre \

lige nære Slægtninge , havde at forsorge , bestemmes der,

at saadanne trængende , ved Ansættelsen af den enkelte

Slægtnings Forsorgelsesformne , kun skulle tages med i

Beregning, efter den Quotadel af Forsorgelsesbyrden, som

paahvilede den paagjeldende 2.

Vi have seet, at naar den nærmeste Slægtning, navnlig

den nærmeste eventuelle Arving eller de man skulle gaae

i Skyld for, ikke var i Besiddelse af den lovbestemte Formue

for at overtage eller fortsætte Forsorgelsen, gik Forsorgelsen

over paa den efter ham nærmeste Slægtning , og naar

denne ikke var i Besiddelse af den bestemte Formue , da

over paa den endnu en Grad fjernere, o. s. v. Det fast

holdes imidlertid her med megen Consekvents, at den fjernere

Slægtnings Forsorgelsespligt ene og alene er subsidiær,

og kun paahviler ham paa Grund af den nærmere Slægt

nings Uformuenhed. Træffer det sig saaledes, at en af

de forhen uformuende Slægtninge, der staae den trængende

nærmere end den Slægtning, der har maattet overtage For

sorgelsen , senere kommer i Besiddelse af det Formues-

') Efter cod. reg. : Nii vilja J)eir ba5ir hér a landi liafa umag

ann , hvilken Læsemaade er fulgt i den latinske Oversættelse,

nden dog at være anfort blandt Varianterne. I cod. arnam. : Nu

vilja þeir eigi ba&ir o. s. v. ; maaskee, skjøndt noget tvungent:

Nu vil ingen af dem o. s. v. — a) Cap. 2, S. 285 f_= c. 27,

S. 285).
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belob, som var Betingelsen Tor Overtagelsen af Forsørgelsen,

saa er det nu denne Slægtnings Pligt at overtage For-

sorgelsesbyrden. Denne Regel gjaldt ikke blot i For

holdet mellem den nærmeste eventuelle Arving , og den,

der i hans Sted maatte modtage den trængende, men ogsaa

i Forholdet mellem tvende Slægtninge, af hvilke ingen var

den trængendes nærmeste eventuelle Arving. Det sees let,

at ligesom den trængende , i Tilfælde af at Slægtningene

successivt bleve uformuende, kunde komme til at gaae be

standigt over fra den nærmere Slægtning til den fjernere og

successivt blive forsorget af en Række bestandigt fjernere

Slægtninge , saaledes kunde det ifolge det anforte ogsaa

træffe sig , at den trængende omvendt successive kunde

komme til at blive forsorget af flere bestandigt nærmere

Slægtninge.

I Forbindelse med den nysanforte Regel om de

trængendes Oprykning fra de fjernere til de nærmere Slægt

ninge stode Reglerne om Forsorgerens Krav paa en Re

fusion eller Erstatning for de hafte Forsorgelsesomkost-

ninger. Den Slægtning , der ifolge Pligt ' , uden at være

nærmest eventuel Arving , har forsorget den trængende,

kan, naar den nærmeste eventuelle Arving bliver formuende

nok dertil, affordre ham et ligesaa stort Belob uden Renter,

som han har anvendt til Forsorgelsen2. Denne Erstatning

benævnes fostrlaun , Fostringslon , forsaavidt der er Tale

om Forsorgelse af Born eller unge Mennesker 3. Ogsaa

naar den nærmeste eventuelle Arving kom i det Tilfælde

') Cap. 25, S. 280, 281. lovrigt kunde den, der, uden saa

ledes at være pligtig dertil (skyldr, lSgskyldr til), fors8rgede en

trængende, erhverve et lignende Erstatningskrav, naar han forkyndte

for sine Nabobondcr , at det var hans Agt at gjare et sligt Krav

gjældende. — a) Cap. 7, S. 250 , 251, c. 25, S. 280, c. 26,

S. 283, jvfr. c. 30, S. 290. — 3) Cap. 24, S. 279, Overskriften;

c. 25, S. 280-82.
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at skulle modtage Boder for den trængendes eller for

sorgedes Drab (vigsbætr), eller for Leiermaal, begaaet med

den trængende eller forsorgede Kvinde , (réttarfar , gjold

um konu), saa tilfaldt disse Boder den fjernere Slægtning

i Erstatning for Forsorgelsesomkostningerne *. Efter en

nyere Regel, som ogsaa i Capiteloverskriften i cod. arnam.

angives at være et nymæli2, var dog Retten til at affordre

den nærmeste eventuelle Arving Erstatning for Forsorgelses-

omkostninger indskrænket , saaledes , at et sligt Krav ikke

kunde gjores gjældende , naar han var fjernere beslægtet

med den trængende, end Mosters Son (systrungr).

Det omhandlede Erstatningskrav tilkom , som be

mærket , den fjernere Slægtning imod den nærmeste even

tuelle Arving; dersom nu to eller flere fjernere Slægtninge

successive havde forsorget den trængende, maa det da vel

antages , at disse begge eller alle have kunnet fordre Er

statning hos Arvingen. Derimod fandt et saadant Erstat

ningskrav ikke Sted i Forholdet mellem tvende Slægtninge,

af hvilke ingen var nærmest eventuel Arving til den

trængende , om end den ene var nærmere beslægtet med

den trængende , end den anden ; den nærmere af disse

tvende Slægtninge var kun som ovenfor udviklet , pligtig

til, naar han i sin Tid erhvervede Formue, at befrie den

fjernere Slægtning for den fremtidige Forsorgelsesbyrde

ved at aflose ham, men ingensinde til at holde ham skades-

los for hans hafte Omkostninger 3.

Ved Siden af dette Erstatningskrav imod den trængendes

nærmeste eventuelle Arving , havde Forsorgeren ogsaa et

lignende Krav imod den trængende eller forsorgede. Naar den

trængende i Forsorgelsestiden erhvervede nogen Formue

") Cap. 23, S. 278, c. 25, S. 280-282, c. 26, S. 283. —

a) Cap. 26, 8. 282 Bestemmelsen findes ogsaa i cod. rcg. men uden

Angivelse af at være nymæli. — 3) Cap. 7, S. 251, c. 25, S. 281

jvf. sst. S. 280.
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eller naar der tilfaldt ham Boder , skulde det sanledes

erhvervede forst anvendes til at dække de i Anledning af

ham allerede hafte Forsorgelsesomkostninger, og kun hvad

der var tilovers , til hans fremtidige Underhold. Denne

Regel var navnlig af Vigtighed , naar den trængende var

et Barn; ved Forsorgelsesalderens Ophor, det 16de Aar,

skulde nemlig den trængende bringes til den nærmeste

Slægtning, forsaavidt denne ikkej netop maatte være den

hidtidige Forsorger , og saaledes kom da ofte den inden

det 16de Aar vundne Formue alene den tidligere For

sorger , ikke den senere , tilgode '. Forsaavidt vare uden

tvivl Reglerne lige for enhversomhelst Slægtning, hos hvem

den trængende blev forsorget , være sig den trængendes

nærmeste eventuelle Arving eller en fjernere Slægtning.

Anderledes vare Reglerne om den Formue , som den

trængende erhvervede, efterat Forsorgelseii var ophort. Den

fjernere Slægtning, som havde forsorget den forhenværende

trængende, kunde i dette Tilfælde gjore et Erstatningskrav

gjældende imod den forsorgede 2. Derimod tilkom et saa-

dant Krav ingensinde den nærmeste eventuelle Arving 3.

Naar Forsorgeren Jkke vilde'' fordre Erstatningen i den

forsorgedes levende Live, kunde han ikke fordre den efter

hans Dod af Arven efter ham 4. Af Modsætningen til

denne Bestemmelse synes at folge , at naar der ingen

Renunciation var skeet , har Erstatningen ogsaa kunnet

gjores gjældende i Boet efter den trængende. Herved

synes tillige i det væsentlige at være besvaret det i Lovbogen

ikke afhandlede Sporgsmaal, om Erstatningskravet mod den

nærmeste eventuelle Arving har kunnet gjores gjældende

ogsaa efter at han var bleven virkelig Arving , d. e. efter

den forsorgedes Dod , hvilket saaledes maa antages.

') Cap. 24, S. 279. — a) Cap. 7, S. 250, 251, c. 24, S. 279,

280, c. 26, S. 282. — 3) Cap. 24, S. 279. — 4J Cap. 7, S. 251.
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De omhandlede Erstatningskrav mod den trængende

eller hans nærmeste eventuelle Arving kunde reises ikke

alene af Forsorgeren selv , men ogsaa , efter dennes Dod,

af hans Arvinger1. Ved den ovennævnte nyere Regel2,

i hvis Folge Erstatningsfordringen mod den trængendes

nærmeste eventuelle Arving bortfaldt, naar han var fjernere

beslægtet med den trængende, end Mosters Son (systrungr),

er det ligeledes fastsat, at Erstatningskravet kun kan gjores

gjældende efter Forsorgerens Dod af dennes Arving , naar

Arvingen ei har været fjernere beslægtet med Forsorgeren

end systrungr. Som yderligere Betingelse tilfoies derhos

at den , der fordrer Erstatningen , maa „have været

Arving , paa den Tid da Forsorgeren dode" 3. Ved

denne noget uklare Bestemmelse kan der maaskee antages

at være seet hen til det Tilfælde, hvor rette Arving

enten i længere Tid efter Arvefaldet undlod at ind

finde sig for at tage Arven i Besiddelse , og som Folge

heraf den efter Arvingen nærmeste Slægtning til den af-

dode midlertidigen, som Besidder af Godset, optraadte som

factisk Arving , eller til det Tilfælde , hvor rette Arving

efter Arvefaldet dode eller blev borte , uden at Efterret

ninger havdes om ham , og atter hans Arving , der da

kunde være netop den, der midlertidigen havde taget Arven

i Besiddelse , erhvervede Arvegodset 4. Denne Forklaring

turde vinde Bestyrkelse ved at sammenholdes med en Be

stemmelse i det næstforegaaende Cap. 25 , hvor det , med

Hensyn til det Erstatningskrav, der kunde reises mod den

nærmeste eventuelle Arving i det Tilfælde , at der faldt

0 Cap. 24 , S. 279 , c. 25 , S. 282 , c. 26 , S. 282. —

a) Cap. 26, S. 282, 283. — ") Saaledcs synes man at burde op

fatte Ordene i det i Not. 2 citerede Sted: ef så var pli erfingi, er

hinn do" , er fram haffli fært. 1 Oversættelsen er Stedet opfattet

anderledes. — 4) Jvfr. vor Fremstilling af disse Forhold i det

foregaaende, Annal. f. 1849, S. 317-321.
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Boder i Anledning af den trængende, hedder, at dersom

Forsorgeren, paa den Tid, da Boderne falde, er diid, og

hans Arving er udenlands , da bor den gjore Erstatnings-

Kravet gjældende , „som er nærmest tiI Arven", hvorved

utvivlsomt sigtes til den, der i Tilfælde af den fraværende

Arvings Dod eller Borleblivelse kunde vente at erhverve

Arven. Sandsynligviis har hin i c. 25 givne Regel om

Erstatningskravet mod den trængendes Arving i en ældre

Periode været gjældende ogsaa for Erstatningskravet mod

den trængende selv , men er da for dette sidstnævntes

Vedkommende forandret ved den nyere Bestemmelse i c. 26.

Foruden det Middel, som de omhandlede Erstatnings.

krav frembod Forsorgeren til at holde sig skadeslos for

de hafte Forsorgelsesomkostninger , kunde han imidlertid,

ved Siden deraf, anvende et endnu stærkere Middel til

Opnaaelsen af dette Oiemed , idet han nemlig havde i sin

Magt at erklære den trængende for sin Skyldtræl , hvilket

da havde den Virkning at denne maatte arbeide hos ham,

indtil Gjelden for Forsorgelsesomkostningerne var aftjent.

„Naar en trængende kommer til en Mand til Forsorgelse

— hedder det — „da har han Ret til at paalægge den

trængende Lov-Skyld, og kundgjore det for sine fem Nabo

bonder samt paa Thinge , og nedlægge Forbud imod at

nogen huser ham, men han skal ikke paalægge ham storre

Skyld , end han er værd (d. e. end han vilde have været

værd , dersom han var virkelig Træl)" *. Det maa be

mærkes , at det anforte Sted er det eneste , hvor Skyld-

trældom for Forsorgelsesomkostninger omhandles , at dette

Sted ikke findes i cod. reg. , og at det i cod. arnam. har

faaet Plads i et af de sidste Capitler i Balken , samt i

Række med flere Smaabestemmelser af forskjelligt Indhold,

og at saaledes vistnok noget taler for , at Bestemmelsen

') C»p. 30, S. 892; jvfr. ovenfor S. 131, 132.
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er bleven til i en sildigere Periode. Efter Analogien af

de ovrigc herhid horende Bestemmelser maa det antages

for afgjort, at Bestemmelsen ikkun er givet til Gunst for

den fjernere Slægtning, ikke for den nærmeste eventuelle

Arving. Endelig folger det, hvad vel fortjener at be

mærkes, af Ordene i det citerede Sted, at Skyldtrældommen

skulde paalægges under Forsorgelsestiden , og det endog,

som det synes , lige saa snart som Forsorgelsen var

overtaget '.

Det sees let, at Reglerne om den nærmeste eventuelle

Arvings Forpligtelse til , naar han i sin Tid erhvervede

Formue , at erstatte den fjernere Slægtning hans For-

sorgelsesomkostninger staae i noie Harmoni med hans

Forpligtelse til under Forsorgelsestiden at afgive Bidrag

til den af en fjernere Slægtning overtagne trængendes

Underhold. Kun synes det at man ikke er gaaet Arvingen

lige saa nær i Henseende til det efterfolgende Erstatnings

krav , som i Henseende til Bidragene i Forsorgelsestiden;

Bidrag skulde Arvingen nemlig yde ikke alene af sin

ringe Formue , men ogsaa af sin Arbeidsfortjeneste , men

om at Arvingen skulde udrede Erstatningen ved Hjælp af

sin Arbeidsfortjeneste tales der ikke Q.

Sporges der nu forovrigt, hvorledes man skal forklare

den hele gjennemgribende Forskjel i Forsorgelsespligten

') Jvfr. i denne Henseende Bestemmelserne om den trængende

frigivnes Skyldtrældom hos Forsørgeren, c. 11, S. 26G, samt c. 30,

S. 292". — a) Naar der var en saa nær, men uformuende

Slægtning til den trængende , at han kunde underkastes Skyld

trældom , forsiimlc Forsørgeren vel ikke let , strax at anvende

dette Middel til at holde sig skadesliis , forsaavidt der var

Udsigt til at det kunde være til Nytte, og saaledes blev der vel

kun sjeldent Tale om at anvende Skyldtrældom som Middel til, efter

Forstlrgelsens Ophiir , at skaffe sig Erstatning for de hafte Om

kostningen.

1850. 11
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for den nærmeste eventuelle Arving (samt Born , For

ældre og Sodskende) paa den ene Side, og, paa den

anden Side , de fjernere Slægtninge , da turde Svaret

blive tildels ikke uden Vanskelighed. Tilvisse maa det

erkj endes at den Udsigt til eventuelt at arve den

paagjældende Slægtning , der enten kunde have existeret,

inden han blev trængende , eller under eller efter For-

sorgelsestiden maatte kunne opstaae, ikkun var et ringe

Æqvi valent for de OpofFrelser , den trængendes nærmere

Slægtninge maatte gjore i en saa betydelig stærkere Grad,

end de Svrige, fjernere Slægtninge, saa meget mere, som

det beroede paa en Tilfældighed, om ikke hin Udsigt, ved

Oprykning i den i det forhaanden værende Tilfælde

nærmeste eventuelle Arvings Sted maaskee i næste Oieblik

faldt i en af disse fjernere Slægtninges Lod, eller suc-

sessive i fleres. Vi maae imidlertid her udentvivl gaae ud fra

en videre Betragtning. Det maa da vel erindres , at den

nærmeste eventuelle Arving, ogsaa som saadan, uden

Hensyn til hans Udsigt til at arve, var i Besiddelse af

vigtige Ætsrettigheder , der bleve udovede endnu i den

eventuelle Arveleders levende Live, ja, det tor maaskee

antages, at efter en i ældre Tid gjældende ensformig

Slægtsorden, have endog samtlige Ætsrettigheder, med

Undtagelse af Retten til Frændeboder for Drab , i hvilke

alle Slægtninge som et hele deltog, tilkommet een og samme

Slægtning, den, der blandt andet ogsaa var den nærmeste

eventuelle Arving, og nærmest til at overtage Forsorgelses-

byrden. Men fremfor alt tilkom der ogsaa den nærmeste

eventuelle Arving en Ret til at fore Control med den

eventuelle Arveladers Formuesdispositioner , at omstode

disse, forsaavidt de vare utilborlige, og i fornodent Fald

at erklære ham umyndig under sit Værgemaal. Ligesom

den nærmeste eventuelle Arving i flere af hine forstnævnte
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Ætsrettigheder havde et Vederlag for den simre For-

sorgelsesbyrde, saaledes havde han i den nysnævnte Ret

til at fure Control med Arveladeren , saavel et Middel til

saavidt muligt at forebygge , at han blev trængende , som

fornemmelig ogsaa et Ansvar, forsaavidt dette Tilfælde

indtraadte. Det var da billigt , at den , maaskee ved den

nærmeste eventuelle Arvings Forsommelse fremkaldte For-

sorgelsesbyrde paahvilede netop forst og fremmest ham,

og kun subsidiært og imod Udsigt til Vederlag de fjernere

Slægtninge, der ikke node hine Rettigheder og ikke bare

hint Ansvar, eller havde Midlet til at undgaae samme, og heri

bor man saaledes udentvivl sSge Forklaringen til den om

handlede Modsætning mellem den nærmeste eventuelle

Arvings og de fjernere Slægtninges Forsorgelsespligt.

Det staaer tilbage at omhandle Forsorgelsesmaaden,

Straffene for Forsommelse af at varetage sin Forsorgelses-

pligt, samt de Maader, hvorpaa Forsorgelsen kunde ophore.

Man kunde opfylde sin Forsorgelsespligt ved enten

i sit Hus at underholde den trængende, eller ved at over

drage Forsorgelsen til andre. I det sidstnævnte Tilfælde

afsluttedes en Forsorgelsescontract (at selja til framfærslu)

med den tredie Mand , der overtog Forsorgelsen , om

hvilket Retsforhold vi allerede i det foregaaende under

Arvematerien have handlet, og hvortil saaledes henvises*.

Det maa imidlertid her endnu bemærkes, at det betragtedes

med Ugunst at „sælge'' sine Slægtninge „ud af Landet", det er

at afslutte Contract om deres Forsorgelse i Udlandet.

Det hedder herom 2 : „Hverken skal man sælge bort af

Landet sin Fader eller Moder, og ikke sin Kone, og ikke

sine Born , eller noget af sit Afkom (né sitt kyn ekki)

med mindre de have saadanne Feil (lestir), at de, dersom

') See Annal. f. 1849 , S. 308. Det maa ogsaa erindres , at

Faderen kunde skaffe sit Barn Forsiirgelse ved at sælge det i

Arvcsalg. — a) Cap. 21, S. 275.

11*
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de vare Trælle, vilde have staaet lavere i Værdi,

end ellers, formedelst deres Udyder". De Feil toges

dog ikke i Betragtning, som fandtes hos Born, yngre

end 16 Aar. Solgte man disse Slægtninge ud af Landet,

var Straffen Landsforvisning. Fjernere beslægtede var

det tilladt at „sælge" ud af Landet , men dog ikke „imod

Vederlag" (eigi vio veroi)1, hvorved udentvivl menes, at

man ei maa tage Betaling for dem , man maa ei sælge

dem som Trælle2.

Med Hensyn til Straffene for Forsommelse af For-

sorgelsespligten maa der skj el nes imellem, omForsommelsen

blev udvist ved fra forst af at undlade at overtage den

trængende til Forsorgelse^ eller ved senere, efter Over

tagelsen, at gjore Brud paa sin Pligt imod den trængende.

Som vi i det foregaaende have seet , havde en fjernere

Slægtning ingen Pligter imod den trængende, forend Ed-

forsel var skeet, men undlod han derefter at overtage

Forsorgelsen, eller, som det hedder, og hvad der efter de

') Cap. 21, S. 276, c. 19, S. 274. — a) Særlige Begler gives om det

saakaldte fiistr, Fostringscontract, Contract om Opfostringen af et

Barn; see fornemmelig c. 21, S. 276, 277. Som vi vide af

Sagaerne, fandt Overtagelse til Opfostring ofte Sted som et Tegn

paa Venskab, for at vise Faderen en Ære, o. s. v. Faderens Trang

var saaledes, hvilket ogsaa kan sees af Bestemmelserne i Gragas,

ingen Betingelse for dette Forhold, men var da ialfald noget

tilfældigt ved samme. Om et saadant fdstr Bestemmes der paa

det anførte Sted , at det skal vedvare til Barnets 16de Aar , at

Fosterfaderens Arvinger imidlertid ikke ere pligtige at fortsætte

Forholdet, naar de ikke ville, at naar Fosterfaderen sender Barnet

hjem (skytr heim fra f6stri) , skalle alle de ved Contractens Af

slutning betalte Opfostringspenge „følge Barnet hjem med", at dersom

Fosterfaderen har overtaget Opfostringen til Vederlag for en ham

ydet Tjeneste (li5) , men derpaa „skyder Barnet hjem" , skal

Fosterfaderen betale ligesaa meget, som Tjenesten efter Vurdering

er værd , o. s. v.
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stedfindende Forholde; udentvivl omtrent var identisk med

ikke at overtage Forsorgelsen , „lod den trængende gaae

omkring og betle (lætr ganga eiofærftan umagann), straffedes

han med tre Marks Boden; dode endog den trængende af

Hjælpeloshed under fri Luft (iiti), var Straffen Landsforvis

ning1. Den nærmeste eventuelle Arving samt Born, Forældre

og Sodskende straffedes med tre Marks Boden, dersom de

ikke, saasnart Trangen var indtraadt, selv uden forudgaaet

Edforsel, overtog Forsorgen for den trængende2; at derhos

Straffen ogsaa her har været Landsforvisning, naar den

trængende dode „ude" af Hjælpeloshed, kan, skjondt Be

stemmelse herom fattes, ikke betvivles. Fremdeles vil

det erindres, at disse Slægtninge ikke, under Straf af

Landsforvisning, maatte sælge sig i Arvesalg, naar der var

Udsigt til at de vilde komme til at udove sin For-

sorgelsespllgt. Naar en Slægtning var ved Dom kjendt

pligtig til at forsorge en trængende , var Straffen for at

lade ham betle Landsforvisning3. Med Hensyn til Brud

paa Forsorgelsespligten , efter Forsorgelsens Overtagelse,

bestemmes der tre Marks Bod for at derelinquere (skjota

nior) den trængende; samme Straf var der for at fore den

trængende til en anden Rep , end „han bor være i", men

forte man ham til en anden Fjerding, var Straffen Lands

forvisning. For at Jobe" bort ud af Reppen fra den

trængende, eller udaf Fjerdingen , eller udaf Landet, var

Straffen ligeledes Landsforvisning. Traf det sig at en,

som deri var interesseret , fik Nys om , at Forsorgeren

havde isinde at lobe bort ud af Landet, uden at medtage

sine trængende — thi derimod synes man intet at have

haft at erindre — eller uden at have sorget for deres

') Cap. 7, S. 247, 248, jvfr. c. 3, S. 238, c. 5, S. 243. —

a) Cap. 1 , S. 234 , jvfr. S. 232. — 3) Cap. 8 , S. 258 (= c. 33,

S. 298).

S
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Underhold for de forste 3 Aar (6 Halvaar) efter Bortreisen.

kunde ban fra Lovbjerget eller ved Skibet nedlægge Forbud

mod den vedkommendes Bortreise , hvorved ogsaa Mand

skabet paa Skibet blev undergivet Straf, dersom de mod

toge ham; blev den trængende siddende tilbage paa Stranden

ved Skibets Afreise, var Forbud endog overflodigt.

idet Skibsmandskabet da straffedes , ligesom om Forbud

var blevet nedlagt. Fra de trængende, man havde over

taget til Forsorgelse , maatte man ikke sælge sig i Arvc-

salg , under Straf af Landsforvisning. Den som medtog,

eller sendte sin eller en anden Mands trængende Slægt

ning til Althinget , for der at lade ham „bede om Mad",

bede om „Bid og Bid" (bitum bioja), s) rafledes med Lands

forvisning, og ingen maatte laane ham Heste til en Reise

i saadant Oiemed; samme Straf var der for Udenfjerdings-

manden, der lod sin trængende Slægtning blive tilbage paa

Althinget uden Forsorg; Indenfjerdingsmanden straffedes

for saadan Forseelse med Tremarksboden '.

Forsorgelsen kunde ophore enten ved den trængendes

Dod eller ved at han ophorte at være trængende , være

sig han erhvervede Formue , eller han , hvilket navnlig

gjaldt om den, der formedelst ung Alder havde været

trængende til Forsorgelse , blev arbeidsdygtig nok til at

kunne subsistere ved egne. Kræfter. I en mindre egentlig

Forstand kan der være Tale om Forsorgelsens Ophor,

forsaavidt den hidtilværende Forsorger ophorte at bære

Forsorgelsesbyrden , uden at den forsorgede ophorte at

være trængende, eller at blive forsorget. I denne Be

tydning kunde Forsorgelsen ophore derved, at Forsorgerens

Formue formindskedes saaledes , at han ikke længere

') See med Hensyn til de fremstillede Bestemmelser: c. 9,

S. 262-264, c. 32, S. 296-298, c. 30, S. 289, 290, c. 8, S. 260,

261, c. 23, S. 278; c. 1, S. 232, Arfa-p. c. 12, S. 205, 206, jvfr.

Um.-b. c. 30, S. 291.
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kunde bestride Forsorgelsen , eller ved at den trængende

paa Grund af den utilstrækkelige Formue maatte vige for

andre nærmere beslægtede trængende, eller paa den anden

Side derved, at en anden nærmere Slægtning til den

trængende , der tidligere ikke havde været i Stand til at

overtage Forsorgelsen , nu blev bemidlet nok til at mod

tage den trængende. Naar Fordeling af trængende var

skeet imellem Ætter (i' ættir) , og den trængende var et

Barn , kunde dette ved dets 16de Aar bringes til dets

nærmeste eventuelle Arving, og var denne da ikke istand

til at overtage Forsorgelsen , forsaavidt den paagjældende

trængte dertil , maatte nu et nyt Arrangement, navnlig en

ny Fordeling foretages*. Fremdeles ophorte Forsorgelsen

i denne Betydning , naar den trængendes nærmeste even

tuelle Arving blev domt til Landsforvisning eller Fredlos-

hed (fjorbaugsgarftr-skoggangr). Ved den ifolge saadan

Dom afholdte Executionsret (férånsdomr) confiskeredes

nemlig samtlige den domfældtes fiiendele, Halvdelen til Sag

søgeren, Halvdelen til Fjerdingen eller Vaarthingsdistrictet, og

hans „iimagar", de trængende som han skulde tage Arv efter,

„domtes" til at forsorges af Beboerne af disse Landsdele2.

Grunden til den sidste Bestemmelse er ikke vanskelig at

fatte; de fjernere Slægtninge havde nemlig ikkun at over

tage Forsorgelsen i den nærmeste eventuelle Arvings Sted,

og imod Udsigt til Erstatning fra ham, men naar denne Udsigt

ikke havdes, kunde det heller ikke paabyrdes dem at over

tage eller fortsætte Forsorgelsen. Fjerdingens eller Vaar-

thingsdistrictets Forsorgelsespligt varede dog kun til den

trængendes 16de Aar , da skulde han til Frænderne 3, og

naar den landsforviste havde opholdt sig sine tre Aar udenfor

Landet, eller den fredlose fik sin Straf eftergivet, maatte

') Cap. 5, S. 248, c. 7, S. 246. — «) 5ingsk.-p.c31, S. 85,

c. 42, S. 124j tim.-b. 22, S. 277« — 8) Cap. 3, S. 237,



168 DEN ISLANDSKE FAMILIERET EFTER GRÅGÅS.

han — eller Frænderne — atter overtage Forsorgelsen1.

Endvidere kunde Forsorgeren overdrage sin Forpligtelse til

en anden, hvorved hin dog selvfolgelig ikkun blev fri for sin

Forsorgelsespligt forsaavidt Forsorgelsescontracten af Med-

contrahenten blev opfyldt. Ogsaa kunde Forsorgeren svig-

agtigen unddrage sig fra Opfyldelsen af sine Pligter. Her

mode vi imidlertid den mærkelige Bestemmelse , at naar

Forsorgeren er reist ud af Landet fra sin trængende Slægt

ning, og det bevises, at han havde Formue nok til at be

stride Forsorgelsen , skal Forsorgelsen (selvfølgelig imod

Regres) overtages af den, som er nærmest til i hans Fra.

værelse at bevare hans Gods (er hånum er hér nånastr til

varftveizlu) , d. e. hans nærmeste, i Island tilstedeværende

Slægtning , uagtet , som det udtrykkelig bemærkes , denne

Mand ikke maatte være beslægtet med den trængende 'l.

Endelig ophorte Forsorgelsen i denne Betydning ved For

sorgerens Dod. Ogsaa her træder os imidlertid en ganske

særegen Bestemmelse imode. Istedenfor at ForsSrgelses-

byrden ved den nærmeste eventuelle Arvings Dod , der

havde forsorget den trængende , efter Consekventsen af

samtlige Regler om Forsorgelsespligten , synes altid at

have maattet gaae over paa den Slægtning , der nu var

rykket op til at være den trængendes nærmeste eventuelle

Arving , finde vi nemlig den Regel , at naar man doer fra

saadannc trængende, som man er nærmest eventuel Arving

til, skulle de trængende folge med Arven , saalænge den

strækker til 3. Det sees let, at Forsorgelsesbyrden herved

kunde komme til at paahvile Personer , som ikke stode i

Slægtskabsforhold til den trængende.

Vi have i det foregaaende sogt at fremstille de

almindelige Regler om Slægtninges Forsorgelsespligt, uden

derved i det hele at tage Hensyn til de enkelte Afvigelser

') Cap. 30, S. 290. — 2) Cap. 30, S. 290. — a) Cap. 7,

S. 24«, c. 30, S. 289, 290.
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fra disse Regler, der med Hensyn til visse Personers For

sorgelsespligt eller Forsorgelsesret vare gjældende. Saa-

danne særegne Regler gjaldt navnlig — foruden med Hen

syn til landsforvistes og fredlyses Born , hvilke , som vi

ovenfor have seet , under Forældrenes Straffetid vare

undtagne fra Frændeforsorgelsen , — med Hensyn til

uægtefod te, de formedelst ung Alder umyndige, samt med

Hensyn til Betleres Born. Vi skulle nu nærmere betragte

de herhen horende Bestemmelser.

I Reglerne om uægtefodtes Forsorgelsespligt finde

vi udentvivl fire Stadier , hvilke synes at svare til de fire

Stadier i uægtes Arveret , som vi under Fremstillingen af

Arvematerien i det foregaaende have gjort opmærksom paa1.

I den ældste Tid vare uægte udentvivl udelukkede fra alle

Ætsrettigheder og dertil svarende Forpligtelser , altsaa

sandsynligvis ogsaa fra Forsorgelsespligten. Det andet

Stadium finde vi udentvivl i folgende Regel 2 : „Hver Mand

bor forsorge sin Fader og Moder, dersom han har Formue

dertil, om han end ikke er til Arv avlet (d. e. ægte), og skal han

tage Arv efter dem, saafremt ingen lever af de Mænd, som

ere arveberettigede efter Loven". Uagtet de Tvivl , som

denne Bestemmelses Form visselig frembyder , maa det

udentvivl , med Hensyn til den i Bestemmelsen skete

Sammenstilling af Forsorgelsesretten og Arveretten , samt

med Hensyn til den hele Udviklingsgang i Reglerne om uægte

fodtes Forsorgelsespligt, antages, at Slutningsbctingelsen

ogsaa har været gjældende for Forsorgelsespligtens Ved

kommende, saaledes, at uægtefodte efter denne Bestemmelse,

ikkun naar ingen ægtebaarne Slægtninge vare til , kunde

kaldes til at forsorge Fader og Moder. Det tredie Stadium

svarer til det , vi finde i den i Gragas 3 opstillede Arve-

gangsorden, hvori uægtebaarne Born og Sodskende kaldtes

') Annal. f. 1849, S. 295. — a) Cap. 43, S. 299. — s) Arfa-p.

1, S. 170, 171.
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til Arv i 9. til 14. Arveclasse efter ægte Born , Forældre

og ægte Sodskende. Reglerne om uægtes Forsorgelses-

pligt paa dette Stadium , der haves i flere Redactioner,

udtrykkes udforligst i folgende Bestemmelse1: „Saa er det

fastsat om alle lonbaarne Mænd , at de bor forsorge sin

Fader og Moder og Sodskende , dersom de have Formue

dertil , og derhos ingen af de Mænd har Formue dertil,

som ere opstillede i Arveordenen foran dem. Men da

have de Formue, dersom de for sig og sine trængende og

den, som da skal overtages til Forsorgelse, have Subsistens

midler i 4 Halvaar. Alene i det Tilfælde skulle hine

Slægtninge forsorges ved deres Hænders Arbeide (være

') Cap. 29 , 8. 28S , 289. Do øvrige Bedactioner tinde vi i

Arfa-p. 18, S. 222, i A. M. 317 og i A. M. 315, B. 1 Arfa-p.

18 hedder det, efterat der i en foregaaende Passus er handlet om

uægte Horns og Sødskendes Arveret: „Uisse fire (uægte samfædre

Broder og Søster, sammødre Broder og Søster) skulle forsørge sine

Smiskende , dersom de have Formue dertil , og skal der forholdes

med Forsørgelsespligt , som med Arv. Nu ere deres (ægte)

Sodskende deres eventuelle Arveladere , da skal der ikke spares

mere paa Godset for den ene af dem , end for den anden (skal

båoum bar jafnsparir au rar jafnan)". Stedet i A. M. 347 er for

sk jclligt udtrykt i Begyndelsen : „Uisse fire Mænd skulle forsørg«

sine Sødskende , saavclsom sin Fader og Moder (disse Ord ere

aabenbart uheldigen indskudte i Loven , da de ikke passe til

det følgende) , dersom de have Formue dertil , nemlig i Løn

avlet samfædrc Broder og samfædrc Søster og sammødre Broder og

sammødre Søster, og skal der forholdes med Forsørgelse o. s. v.".

I A. M. 315, B. hedder det: „Uisse fire i Løn avlede SØdskende skulle

forsorge sine Sødskende, dersom de have Formue dertil, omendskjøndt

andre ere nærmeste eventuelle Arvinger. Nu blive Brødre ellei Søstre

sine uægte SØdskendcs eventuelle Arveladere, da skulle de forsørges

ved den uægte Broders eller uægte Søsters Hænders Arbeide (være

handmeginsumagar), hvem af dem (Broder eller Søster) det saa er,

som skal bestride Forsørgelsen". Jvfr. endelig ogsaa Arfa-p. 1,

S. 171.
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handmegins-umagar) , dersom de ere (nærmest eventuelle)

Arvinger efter de trængende. Ikke ere lonbaarne Mænd

pligtige at forsorge fjernere beslægtede Mænd , end saa".

Disse Regler frembyde en Eiendommelighed ved Distinc-

tionen imellem , om Forsorgeren var nærmest eventuel

Arving efter de trængende Forældre og Smlskende , eller

ikke, ligesom ogsaa ved at uægtefod te Born kun havde at

forsorge sine Forældre ved Overskuddet af sin Arbeids

fortjeneste , men ikke skulde undergive sig Skyldtrældom

for Forældrene. Den fjerde Periode finde vi i en Be

stemmelse i Arvebalkens Slutningscapitel , S. 229 , hvor

det bestemmes, at i Mangel af ægtefodte Slægtninge inden

tredie Led (næsta bræftra) , skulle uægte , der ei ere

fjernere beslægtede med den trængende end ligeledes i

tredie Led, overtage Forsorgelsen, „naar de have Formue

dertil, eftersom det er bestemt i Loven" '.

I Henseende til uægte Personers Ret til at forsorges

af deres Slægt , maa forst erindres , hvad allerede i det

foregaaende 2 er bemærket , at Forsorgelsen af Lonbarnet

kun paahvilede Faderen og hans Æt, ikke Moderen eller

hendes Æt. En ubetinget Forsorgelsespligt paahvilede

end ikke Fædreneætten. Flere end fire uægte Horn af

samme Fader var Familien ikke pligtig til at forsorge,

nemlig Fædrenefrænder to Born og Modrenefrænderne

to. De ovrige maatte vel over paa Communen. Og var

Faderen ikke nærmere beslægtet , end i 4. Led (annara

bræftra) , var man ci pligtig til at modtage ilerc af hans i

') Det kan efter Hagens Natur og samtlige Forhold ikke be

tvivles , at uægtefodte Personer , Kvinder saavelsom Mænd , have

været pligtige til at forsorge sine Descendenter, lige saa fuldt som

ægte. Herimod kunne ei komme i Betragtning de ucorrecte Udtryk

i c. 29, S. 288: „1 Lou avlet Mandsperson (karlmaor) skal lige—

saa vel forsorge sine B8rn i alle Henseender, som ægtebaaren". —

2) Annal. f. 1849 , S. 286.
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Lon avlede Horn, end to, „med mindre" dog „Faderen er

bleven gildet"1. Det uægte Barn, hvis Fader man tidligere

havde forsorget „i det mindste for det halve" (d. e. i For

ening med andre) , var man ikke pligtig til at overtage til

Forsorgelse , med mindre man var Barnets nærmeste

eventuelle Arving 2.

Det sees let , at Anvendelsen af Forsorgelsespligten i

dens Strænghed imod den formedelst Ungdom umyndige,

der var i Besiddelse af en ringe Capital , ofte vilde virke

skadeligt for den umyndiges Fremtid , idet Forringelsen

eller Tabet af Capitalen maatte gjore det vanskeligere for

ham at etablere sig og snart at opnaae Velstand og An

seelse, noget der ogsaa for Ætten i det hele kun var lidet

onskeligt. I Overenstemmelse med denne Anskuelse vare

Reglerne for umyndiges Forsorgelsespligt væsentligt mildere

end for andre Medlemmer af Ætten. Kun Fader og Moder

skulde , efter de noiagtige Regler som i Anledning af

Værgemaalsmaterien derom gives i Arfa-p. 10, S. 197,

ubetinget forsorges af den umyndiges Gods; Godset skal

„spares lige meget" for dem alle tre. Fjernere beslægtede,

som den umyndige er nærmest eventuel Arving efter, skulle

modtages til Forsorgelse af hans Capital, naar der, foruden

hvad der behSves til de trængende, er tilstrækkelige Subsi-

stentsmidler for den umyndige selv til hans 16de Aar.

Men andre trængende Slægtninge havde ikke Krav paa

Forsorgelse, med mindre den umyndige havde tilstrækkelige

Subsistensmidler indtil 4 Halvaar efter sit 16de Aar, for

sig selv og for de allerede da overtagne trængende. Med

de saaledes anforte Regler stemmer ikke folgende Be

stemmelse af tJmaga-b. c. 29, S. 288, for hvilken i cod.

reg. Lovsigemanden Guomundr (1123-113")) angives som

') Dette kunde fornemmelig finde Sted ved dem , der havde

været Betlere, hvilke enhver var berettiget til ustraffet at castrere,

c. 35, S. 301. — a) See c. 34, S. 299-301.
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Hjemmel : „Det umyndige Barns Moder ' og Fader og

Brodre og Sostre bor fortære (eta) alt den umyndiges Gods,

som han selv, dersom han er (nærmest eventuel) Arving efter

dem, (ef hann er arftøkumaor peirra) ". Det kan efter

Ordfoiningen være tvivlsomt, om de sidste Ord referere

sig blot til Brodre og Sostre , eller tillige til Moder og

Fader, hvilket sidste dog maaskee snarest bor antages,

navnlig i Lighed med hvad der i det analoge Forhold gjaldt

om uægtefodte :!. De anforte Bestemmelser om Intensiteten

af Forsorgelsespligten mod den umyndiges Forældre og

Sodskende stemme med den Forpligtelse , der efter de

almindelige Regler paahvilede den trængendes Born og

Sodskende til af sin Formue , saalænge der af samme var

noget tilbage, at yde Bidrag til den trængendes Forsorgelse.

At der toriivrigt ved hine Bestemmelser er tilsigtet nogen

Modification i de almindelige Regler om Forsorgelse af de

omhandlede trængende Slægtninge ved Arbeidsfortjeneste

eller Skyldtrældom , forsaavidt saadant kunde (inde nogen

Anvendelse med Hensyn til den, der var yngre end 16 Aar,

er der neppe Grund til at antage.

Med Hensyn til Born af Betlere , der vandrede fra

Hus til Hus og tiggede formedelst Dovenskab eller saa-

') I cod. reg. nævnes her, udentvivl ved Uagtsomhed, ikkun Fader

og Sødskende med Udeladelse af Moder. — a) Denne Slutnings-

betingelse fattes ikke, som i Udg. er an fort, i cod. reg. , men er

kun forskjclligen udtrykt og paa et andet Sted i Sætningen; det

hedder nemlig: J>at sagoi Guoniundr lltg, at faftir barntimaga

ok bnefir e8a sy sti' , pær er hann li arf eptir at taka , o. s. v. —

') Muligen kan den Omstændighed , at der i Stedet Arfa-p. 10

ikke er givet Sødskendc noget Prærogati v , saaledes som efter den

sidstanfltrte Bestemmelse , berettige til den Formodning , hvorfor

ogsaa andre Grunde kunde anføres , at Sodskende i en tidligere

Periode intet Prærogativ have haft fremfor andre Slægtninge, og

at da Stedet i Arvebalken hidriirer fra denne Periode , og saaledes

er ældre end Stedet i Fattigbalken.
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danne Udyder, der maatte afholde gode Mænd fra at mod

tage dem i sit Hus, var det endvidere bestemt, at samme

ikke skulde have Krav paa at forsorges af Frænderne,

forend Forældrene havde haft fast Hjemsted i to Halvaar;

det var ikke tilstrækkeligt, at den ene af Forældrene saaledes

ophorte at betle, naar den anden vedblev dermed , thi da

skulde den sidstnævnte beholde Bliriiene, med mindre dog

Kviden udsagde , at Betleren ikke var istand til ved sine

Hænders Arbeide at erhverve tilstrækkeligt til Mad og

Klæder; da skulde Frænderne overtage Forsorgelsen *.

Endelig fortjene endnu her at anfores de særegne

Regler der gjaldt , naar den trængendes nærmeste even

tuelle Arving var udenlands 2. Naar den udenlands værende

Arving eiede Gods i Landet, blev det Besidderen af dette

Gods, der maatte modtage den trængende. 1 modsat Fald

maatte Bevis ved Tylfterkvid forst fores for , om den

nærmeste eventuelle Arving var formuende nok til at over

tage Forsorgelsen, og i bekræftende Fald blev Forsorgelsen

at overtage af Arvingens Slægt i Island — hans nærmeste

eventuelle Arving eller fjernere Slægtninge — uagtet, som

der bemærkes, intet Slægtskab fandt Sted mellem den, der

saaledes overtog Forsorgelsen og den trængende (po at sa

eigi ekki vift umagann" 3. Det er klart at denne sidste

Bestemmelse, for hvilken det ingenlunde var en Betingelse,

at den trængendes nærmeste eventuelle Arving kunde ventes

snarligen eller nogensinde at ville ankomme til Landet,

er grundet paa Hensynet til den Erstatning for Forsorgelses-

omkostningerne, der kunde ventes i Arven efter den uden

lands værende Slægtning.

') Cap. 35, S. 301. — ") See c. 15, S. 269, c. 16, S. 270, jvfr.

c. 32, S. 298. — 3) Denne Talemaado (c. 15, S. 269), der synes

al. maatte forstaaes paa den anfitrte Mande , forekommer ogsaa i

c. 7, S. 247, Not. 3.
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Efterat vi saaledes have fremstillet Reglerne om Ætsmed-

lemmernes indbyrdes Forsorgelsespligt1, skulle vi nu, som

et Complement hertil, soge at udvikle Bestemmelserne om

Fattigforsorgelsen , forsaavidt denne in subsidium paa

hvilede det Offentlige. Der omtales i saa Henseende fire

Classer af trængende, eftersom Forsorgelsen paahvilede

Reppen, Vaarthingsdistrictet, Fjerdingen, eller det hele Land.

') En særlig Forsørgelsespligt , paa andet Fundament end

Slægtskab, paahvilede : a) Ægtefæller gjensidig imod hinanden;

herom maa vi henvise til hvad vi i det foregaaendc , Annal. for

1849, S. 266, desangaaende have bemærket; b) Frigiveren, under

visse nærmere Betingelser, mod den frigivne, navnlig naar denne

ikke havde Børn , der kunde underholde ham ; Frigiveren

kunde tage Børnene i Skyldtrældom; c. 11, S. 265, 266, c. 17,

S. 270-272, jvfr. c. 1 , S. 232, c. 30, S. 292; c) Naar en vilde

rcise ud af Landet og medtage sin trængende Slægtning, blev den,

som da skjulte den trængende for ham , saaledes , at denne

blev tilbage, pligtig til at overtage Forsørgelsen, dog kun saalænge

den bortreiste Forsørger var i Live, og saalænge „han" (den der

skjulte den trængende, eller den bortreiste?) havde Formue nok,

c. 9 , S. 263 , c. 30 , S. 290; d) Den , der ifølge Forsørgclses-

contract havde overtaget den trængendes Forsiirgelse for en kortere

Tid , maatte give Agt paa , at Forsørgeren ikke reiste ud af

Landet uden at medtage den trængende , og da i fornoden! Fald

nedlægge det behiirige Forbud mod Bortreisen; men forsømte han

saadant , blev han pligtig til at beholde den trængende endnu i 6

Halvaar efter Forsørgerens Bortreisc; c. 9, S. 263, 264; e) Naar

en Skipper (styrimaftr) forte en trængende til Island, hvis nærmeste

eventuelle Arving ikke opholdt sig i Landet, kom han i Beglen til

selv at forsørge den trængende; c. 19, S. 272-274, c. 20, "S. 275.

t) En betinget Forsørgelsespligt paahvilede Jorddrotten i Forhold

til Leilændingen og Husbonden imod Tyendet , c. 31 , S. 296,

Kaupa-b. 39 , S. 444 , 445. Endelig kunne her ogsaa erindres de

forskjellige ovenfor omhandlede Tilfælde , hvor Slægtningene til

den trængendes nærmeste eventuelle Arving maatte overtage den

trængendes Forsørgelse, c. 7, S. 249, c. 30, S. 290, c. 15, S. 269.
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Naar en trængende ikke hos nogen Slægtning kunde

finde Forsorgelse, „ved Slægtningens Formue eller Hænders

Arbeide" , skulde han , som der bestemmes , fores til den

Rep , hvor . hans nærmeste eventuelle Arving havde fast

Ophold (er vistfastr), og overtages til Forsorgelse af Reppen.

Som Betingelse udfordredes dog, at denne nærmeste even

tuelle Arving maatte være istand til at skaffe sig „Mad"

ved Hjælp af sin Formue , om endog kun i de forste tolv

Maaneder , eller ved sit Arbeide , at hans Gods ikke

er under Værgemaal, og endelig at han ikke maatte

være fjernere beslægtet med den trængende, end Næst-

sodskendebarn (næsta bræftri)1. Dersom de trængende

havde nærmeste eventuelle Arvinger i to eller flere for-

skjellige Repper, „skulde en Fordeling (skal skipta) af de

trængende finde Sted" , og disse skulde „fores mellem

Repperne"2.

Naar ikke de anforte Betingelser med Hensyn til den

trængendes nærmeste eventuelle Arving vare tilstede, til

faldt Forsorgelsen det hele Land , — „alle Landets Ind

byggere (landsmenn allir) ere pligtige at underholde ham"3.

Det er ikke usandsynligt , at disse Bestemmelser

væsentligen ere grundede paa Hensynet til den nærmeste

eventuelle Arvings Forpligtelse til at afgive Overskuddet

af sin Arbeidsfortjeneste til den trængendes Underhold, samt

til eventuelt at udrede Erstatning for Forsorgelsesomkost-

ningerne, for hvilken Forpligtelse den nærmeste eventuelle

Arving neppe af den Grund er bleven fritagen , at For-

sorgelsesbyrden nu skulde- overtages af Reppen. Den

trængendes nærmeste eventuelle Arving var saaledes den,

der dels, om muligt, havde at lette Reppen Forsorgelses-

') C. 30, S. 293, c. 27, S. 284, Kaupa-b. 45, S. 454. Muligen har Ind

skrænkningen i .Slægtskabet i en ældre Periode ikke fundet Sted. —

*) Kaupa-b. 40, S. 445. — 3) Cap. 30, S. 293, Kaupa-b. 45, S. 454.
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byrden , dels at erstatte samme de hafte Omkostninger,

og de anforte Bestemmelser synes saaledes at have en

god Grund. Naar det i Kaupa-b. 45, S. 454 hedder,

at den trængendes Lov-Rep er der , hvor „hans næsta-

hræftri eller nærmere Slægtning har fast Ophold" , og

senere , at Forsorgelsen paahviler alle landsmenn , naar

man ikke bar „næstabræftra vistfastan, efta nånara mami".

da bor denne Bestemmelse, der efter sine Ord ikke fordrer

at den omhandlede Slægtning skal være den trængendes

nærmeste eventuelle Arving , men kan indbefatte enhver

Slægtning til den trængende, antages enten at være en

mindre noiagtig Udtalelse af hin Regel , eller at hidrore

fra en yngre Periode; imod denne sidste Mening taler dog

maaskee, at Jonsb., hvor Stedet er optaget1, fordrer, at

Slægtningen skal være „erfingi" til den trængende2.

Fjerdingen skulde forsorge de trængende Slægtninge af

. den , der paa Althinget domtes til Landsforvisning eller

Fredliished 3. Fremdeles „udenlandske Mænds trængende"4,

d. e. trængende, hvis Slægtninge vare i Udlandet. Vi have

seet at det var forbudet at bringe fremmede trængende til

Island, og at Styrmanden, som overforte en saadan, paa-

') Jdnsb., Framf.-b. 9. - 2) Det hedder forøvrigt i Kaupa-b.

45, at man skal have Lov-Rep, hvor man (tidligere) er bleven

forsørget (sem hann hefir a framfærslu verit), med mindre Beppens

Forsorgelsespligt efter Loven er ophørt, hvorefter det da tilføies,

at ellers skal man forsørges, hvor man har en næstabræSri o. s. v.

Det sees let, at denne Bestemmelses Betydning maa beroe paa, hvad

der forstaaes ved „at Beppens Forsørgelsespligt er ophørt" , men

herom findes ingen Begler. I Jonsb. (d. a. St. Framf.-b. c. 9),

ere disse Ord udeladte , og i iStedet for Ordene : „er bleven for

sørget", hedder det : „er opfødt", hvorved maaskee er seet hen til Op-

dragelsesalderen, der ophørte ved det 16de Aar. Til at opfatte Stedet

i Grågas i Overensstemmelse med Stedet i Jdnsb. turde der neppe

være tilstrækkelig Grund. — a) ^ingskapa-p. c. 31 , S. 84, o. 42,

S. 127 ff. — 4) I Overskriften i cod. reg. til c. 18, S. 272.

1850. 12

-
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drog sig selv Forsorgelsesbyrden. Men dersom Nabokviden

udsagde , at de i Udlandet gjældende Love havde gjort

Overforelsen til Pligt for ham , eller at han var bleven

tvungen dertil ved Vold af „Kongen eller andre mægtige

Mænd (ri'kismenn)", eller at han havde staaet i den Tro,

at den trængende eiede Formue i Island, fritoges Styrmanden

for Forsorgelsesbyrden , som derimod overfortes paa den

Fjerding, „hvor den Havn er, i hvilken de Mænd satte sit

Skib op, som forte den trængende til Landet, eller i hvilken

de fleste af dem bare sit Gods i Land fra Skibet, dersom

de nemlig gjore to Reiser samme Sommer" '. Dersom en

fremmed, eller, som det udtrykkes, en som ingen Fræn

der har i Landet", blev trængende, efterat være ankommen

til Landet , paahvilede Forsorgelsen den Fjerding , hvor

han var bleven trængende (protråfti)2.

Vaarthingsdistrictet endelig havde at underholde

trængende Slægtninge af dem, der ved Vaarthingsdom vare

blevne dSmte til Landsforvisning eller Fredloshed 3.

Vi skulle nu betragte Reglerne om Forsorgelsesmaaden

af disse forskjellige Classer af trængende.

Repsforsorgelsen paahvilede kun de egentlige Reps-

bonder, de active Medlemmer af Reppen, d. e. dem, som

betalte Thingreiselonsafgiften *. Som communale Præsta

tioner , der i dette Oiemed skulde ydes af Repsbonderne,

nævnes tre, nemlig Tiende (tiund), Madgaver (matgjafir), og

Menneskeunderhold (manneldi).

Tienden svaredes efter edelig Angivelse af al Capital

(med faa Undtagelser) saavel af Jord som Losore, og ud

gjorde omtrent 1 Procent af Capitalen eller, da den lov-

') Cap. 19, S. 273. — a) Cap. 18, S. 272, c. 28, S. 286. —

3) I?''iigsk.-p. 30, 31, 42. — *) See fornemmelig Kaupa-b. 45, S. 454;

en mindre væsentlig Undtagelse med Hensyn til Tienden, K. B. 36,

8. 142. Jvfr. iiivrigt om ThingreiselSnsafgiften Indledningen til

denne Afhandling, Annal. f. 1849, S.- 170, 171.
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bestemte Rente var 10 Procent1, en tiende Del af Renten.

Den deltes i fire Dele, hvoraf een tilfaldt Reppens fattige2;

de iivrige Dele tilfaldt Biskoppen , Kirken og Præsten.

„En Fjerdedeel af Tienden" hedder det „skal man give de

fattige Mænd inden Reppen , som behove det til For

sorgelsen af sine trængende (til umagabjargar) i de to

(paagjeldende) Halvaar; man skal fordele Tienden mellem

dem og give mere til den, som behover mere". Fattigtienden

skulde betales „i Vadmel eller Skindpelse, i Uld eller Skind

med Ulden paa, eller Fodemidler (mat) eller Kvæg (kvikfé),

dog med Undtagelse af Heste" — lutter Gjenstande som

kunde tjene til umiddelbar Afhjælpning af den fattiges

Fornod enheder 3. Endnu maa det bemærkes, at man ogsaa

kunde vedtage at give Tiende ud af Reppen , naar man

fandt at Udenrepsmændene vare mere trængende til Hjælp4.

Madgaver vare, efter Ordlyden, Gaver af Mad. Slige

Madgaver skulde ydes i Anledning af Fasten forud for 3

af Aarets Helligdage , nemlig Allehelgenesdag og to af

Aarets Tamperdage (Qvatemberdage, imbrudagar). Det

Aftensmaaltid (nattverftr), som Bonden paa de tre Faste

dage forud for disse Helligdage sparede fra (sig selv og)

sine Tyende (hjon)5, altsaa saa meget, som (han og) hans

Tyende ved hine Leiligheder vilde have fortæret , skulde

han nemlig give til de fattige i Reppen , eller som det

') Kaupa-b. 1 , S. 390 , jvfr. Thorsteinson , om Kongel. og

andre offentl. Afgifter i Island, S. 49, 50. — !) Naar den samlede

Tiende kun udgjorde 1 Ore (= 6 Alen), der svarede til en Capital

af 5 Hundreder, deltes den ikke, men tilfaldt de fattige alene, Kr.

R. c. 38 , S. 148 , c. 43 , S. 162. — 3) Biskoppens og Præstens

Andel i Tienden skulde betales i Vadmel , Skindpelse, Lammeskind

med Ulden paa, Guld, eller i brændt Sølv; Kirkens Andel: i Vox

eller Ved, eller BCgelse eller Tjære eller i Lærred; Kr. B. c. 39,

40, 8. 150, 152, 154. — 4) See i det hele Kr. R. c. 38, 8. 148,

150. — 5) fraregnede imidlertid dem som ikke vare pligtige til at

faste , jvfr. Kr. B. c. 33, S. 134.

S

12*
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hedder „til dem , der ikke betale Thingreiselonsafgiften" %.

Denne „Nadver" maatte imidlertid ikke bestaae af Fisk,

ikke være „Fiskenadver" 2. Den fattige synes at have

faaet Anvisning paa, hos den bestemte Bonde at modtage

sin Understottelse af Fattigtienden, eller at fortære Madgaver.

Og vægrede Bonden sig ved at yde disse Præstationer,

vare der to sogsmaalsberettigede imod ham , enten Reps-

sagsogeren (soknarmaftr) eller den fattige, hvem Anvisning

var givet paa Tiende eller Madgaver hos ham3. Til storre

Bekvemhed ved Fordelingen af Tiende og Madgaver kunde

man dele Reppen i Fjerdedele eller Trediedele4.

Menneldi synes at have bestaaet i en Forpligtelse til

i sit Hus at modtage og underholde en eller flere trængende.

Denne Forpligtelse paahvilede samtlige Repsbiinder ligelig

efter deres „Hundredeantal", dog Gjælden fraregnet; hvert

Hundrede skulde gjæstes lige (jafnmikil gisting å hundraoi

hverju skuldlausu)" 5. Ansættelsen til manneldi synes at

være skeet efter en særlig Angivelse af Bonden , ikke i

Henhold til Tiendeangivelsen8, og det kan derfor maaskee

antages, at ved Angivelsen til manneldi ikke alle Formues-

gjenstande ere blevne medberegnede ligesom ved Tiende

angivelsen , og navnligen maaskee alene Losore. Bonden

kunde fyldestgjore sin Forpligtelse ved enten selv at under

holde den ham tildelte trængende eller ved at besorge den

') Dette Udtryk anvendes oftere som Betegnelse for at være

fattig — et Bevis paa , hvor lavt Formuesbasis for denne Afgift,

der var en Census for de vigtigste statsborgerlige Rettigheder, var

ansat; jvfr. t. Ex. Arfa-p. 11, S. 202, Kr. R. 17, S. 84. — a) See

om Madgaver i det hele Kr. R. c. 22, S. 108, jvfr. c. 17, S. 88

(verogjafa), Kaupa-b. 39, 40, jvfr. c. 42 („matgjold", hvilket Ud

tryk dog maaskee har et videre Omraade) ; jvfr. den nyere Kristenret,

c. 13 , S. 78 (fjåra mnlsverdu matar sinna hjona ok sina). —

3) See Kr. R 38, S. 148, Kaupa-b. 40, S. 447, jvfr. c. 47, S. 458.

— 4) Kaupa-b. 39, S. 443. — s) Kaupa-b. 39, S. 444. — 6) Um.-b.

31, S. 296.
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trængendes Underhold hos en anden (fela harin inni)*.

Om Forsorgelsesmaaden bestemmes der forovrigt , at C.de

Mænd, som Repsmændene ere pligtige at underholde (ala),

skulle de underholde ligesaa godt som sine Tyende og for

syne dem med Klæder". Og det tilfoies: „de Mænd skulle

ei sælges ud af Landet 2 , eller tages i Skyldtrældom" 3.

Straffen var Landsforvisning , naar man ikke gav den

trængende Fode ligesaafuldt som et Tyende 4, og handlede

man saa ilde mod den trængende, at Opholdet hos Bonden

ikke var til at holde ud, kunde enhver, som vilde, overtage

Forsorgen for den trængende og affordre hin dobbelte

Underholdspenge 5. De trængende , der forsorgedes ved

mauneldi , siges at „fara" i Reppen , d. e. at gaae paa

Omgang 6. Denne Forsorgelsesmaade er udentvivl Aarsag

i, at de omhandlede trængende paa enkelte Steder ind

befattes under Begrebet gongumaftr 7, der egentlig betegner

omvandrende Mand , men iovrigt var den almindelige Be

nævnelse for de med saa megen Ugunst betragtede Betlere8.

Efter de anforte sparsomme Bestemmelser tor det

maaskee antages, at Fattigtiende og Madgaver, ialfald for

nemmelig, ere blevne anvendte til Hjælp for een og samme

Classe af trængende, nemlig fattige Familiefædre, dem, der

behovede en Understottelse for ei at nodes til at opgive

sin selvsfændige Stilling. De ovrige trængende , de der

ingen Hustand havde, være sig Born, voxne eller Oldinger,

') Kaupa-b. 40, S. 447. — a) Jvfr. ovenfor S. 163, 164. —

3) Kaupa-b. 40, S.J445. — 4) Sat. S. 447. Forhen synes Straffen at have

været mildere, tim.-b. 30, S. 293. — 3) Kaupa-b. 40, S. 447. —

s) Sst., tfmaga-b. 31, S. 296. — 7) Kaupa-b. c. 40, S. 447, c. 45,

S. 454, tim.-b. c. 30, S. 293, c. 31, S. 295 o. s. v. — 8) Reppens

trængende havde ogsaa en Indtægt af Bøder for HelligbrSde , Kr.

B. 17, S. 84, 88 j milde Gaver til fattige Folk omhandles i Arfa-p.

11, S. 202, 18, S. 224, jvfr. Jiingskapa-p. 55, S. 144, Festa-p.

55, 8. 379.
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maae derimod antages, ialfald fornemmelig, at være blevne

forsorgede ved Hjælp af manneldi. Med Hensyn til denne

sidstnævnte Forsorgelsesmaade maae vi imidlertid henlede

Opmærksomheden paa det ovenberorte Udtryk .lat fara", om

de trængende , der forsorgedes ved manneldi. Dette Ud

tryk forudsætter en Virksomhed hos den trængende , ved

nemlig at begive sig fra et Sted til et andet Det er

imidlertid klart, at der ikke kunde være Tale om en saadan

Virksomhed hos enhver trængende, og selv en Foring eller

Flytning ved Repsbonderne, hvortil der forovrigt ingensteds

findes Spor, maatte for svage Personer især om Vinteren,

i det spredt befolkede Land , ofte medfore Vanskeligheder

og navnlig Fare for den fattiges Helbred. Forholdenes

Natur synes saaledes fornuftigvis at maatte have medfort,

at en Gasse af Keppens trængende , de , som formedelst

Sygdom eller Svaghed ikke vare istand til at begive sig

fra et Sted til et andet, maatte overtages af Repsbonderne

til Forsorgelse for en længere Tid, uden at disse trængende

kom til at forsorges paa Omgang. Dette maatte da navn-

lig falde i de Repsbonders Lod , der vare i Besiddelse af

det storste Hundredeantal , maaskee med et Tilskud , der

navnligen kunde skee ved Liqvidation i deres Fattigtiende.

Paa disse trængende passede da Udtrykket at fara ikke.

Hvor lang Forsorgelsestid der er faldet paa hvert Hundrede,

kunne vi ikke afgjiire1 ; det turde maaskee snarest antages,

)) Efter en i Jdnsb. Framf.-b. 12 indfort Retterbod skulde

manneldi præsteres med en Nat for hver 10 Hundreder, indtil der

var et Hundrede (120) Hundreder, og derefter en Nat for hver 20

Hundreder, indtil 2 Hundrede (240) Hundreder. Da det kan antages,

at der har været ikke faa Repper , hvor ingen har været i Be

siddelse af en Capital af endog kun 120 Hundreder (et Hundrede

— 120 Alen Vadmel = 1 Ko eller en Kos Værdi), sees det let, at

den hele Præstation saaledes kun fik en ringe Betydning, med

mindre ialfald flere Omgange ere blevne anvendte i samme Aar.
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at dette har beroet paa en speciel aarlig Bestemmelse i

hver enkelt Rep efter Aarets Tarv. Det er forovrigt uden

tvivl en Selvfolge , at der ved Fordelingen af manneldi

imellem Bonderne er taget Hensyu til den paasyældende

trængendes storre eller ringere Arbeidsdygtighed, hvorefter

Forsorgelsen blev mere eller mindre byrdefuld.

Samtlige active Repsbonder havde, naar derom opstod

Sporgsmaal, i en Repsforsamling (hreppsfundr)1 at tage Be

slutning dels om Reppen skulde overtage Forsiirgelsen,

hvilket med andre Ord var det samme som at Reppen

vilde afstaae fra Forsog paa at faae Slægtninge eller andre

Repper ved Dom tilpligtede til at overtage Forsorgelsen, dels

paa hvad Maade den paagjældende trængende skulde for

sorges, og da vel navnlig om han, dersom han endnu var

Bonde, burde souteneres i sin Stilling ved Tilskud, eller

skulde forsorges ved Hjælp af manneldi 2. En saadan

Repsforsamling kunde navnlig foranlediges af den, til hvem

en trængende uretteligen var bleven fort; han skar da en

Budstikke i Form af et Kors (skera kross) 3, som Nabo

havde at bringe til Nabo efter en af ham selv bestemt Bud-

vei, og hvorved Repsforsamlingen blev sammenkaldt til at

holdes efter syv Nætter eller længere Tid paa hans Bopæl4.

Paa det ordinære Repsmode (samkoma) om Efteraaret

havde enhver Bonde at indfinde sig for at angive sit

Gods til Tiende og til manneldi , og forklare hvormange

Portioner Madgaver han havde at yde , hvorpaa Reps-

At Forsiirgelsestiden ikke efter de i Frintatens Tid gj ældende Regler

har været af en lignende Korthed, følger udentvivl af den hele

Aand i de anførte Bestemmelser om manneldi ; jvfr. navnlig

Kaupa-b. 40, S. 445 og 447.

*} forskjellig fra RepsmSdet (samkoma), jvfr. Annal. f. 1849,

8. 171. — a) Kaupa-b. c. 40, S. 446 , c. 45 , S. 454. - a) Jvfr.

ogsaa jiingskapa-p. 61, S. 166. — 4) Kaupa-b. 40, S. 446.

TJmaga-b. 31, S. 296.
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sagsogerne — Reppens administrative Ombudsmænd— havde

„at fordele de trængende", at bestemme, hvilke trængende

skulde nyde manneldi hos den enkelte Bonde , til hvem

han skulde betale sin Fattigtiende, og hvilken (eller hvilke)

trængende hos ham skulle indfinde sig for at fortære

Madgaver *. Skete der Brud paa Bestemmelserne om

Fattigforsorgelsen i Reppen, afholdtes en Repsdomstol

(hreppadomr, hcraftsdomr), bestaaende af 6 Medlemmer, af

hvilke Repssagsogeren valgte 3 og den sagsogte 3 2.

Som Midler, der stode til Vaarthingsdistricternes eller

Fjerdingernes Raadighed, til Bestridelse af Fattigforsorgelsen.

nævnes ikkun den Halvdel af de landsforvistes og fredloses

confiskerede Formue , der tilfaldt disse Districter. Denne

Halvpart af den domfældtes Formue skulde forst anvendes

til hans egen Families Forsorgelse, til, som det hedder,

at ^staftfesta" hans trængende paarorende (udentvivl == at

skaffe dem Forsorgelse, i Modsætning til den Tilstand, de

ellers vilde være i , nemlig at maatte gaae omkring og

betle) , men hvad der ikke behovedes hertil skulde an

vendes til de ovrige trængendes Tarv (purft) i Districtet.

I den ovenanforte Bestemmelse om Forpligtelsen til at

underholde Repstrængende ligesom sine Tyende og give

dem Klæder o. s. v. , nævnes fjorftungsiimagar ved Siden

af Repstrængende, som de, der kunne gjore Krav paa slig

Forsorgelse3. Fjerdingsmændene kunde, om de fandt det

hensigtsmæssigere, skifte Fjerdingen i Dele til umaga

framfærslu 4. Ogsaa om disse trængende anvendes Ud

trykket at fara 5. Det er tilvisse vanskeligt, efter de Vink,

disse enkelte Bestemmelser yde os, med Sikkerhed at an

give, hvorledes Fattigforsorgelsen i Vaarthingsdistricterne

') IJmaga-b. 31 , S. 296 , Kaupa-b. 39 , 40 S. 443 ff. jvfr.

Annal. f. 1849, S. 171. — 2) Kaupa-b. 41 , 41 jvfr. c. 46. —

3) Kaupa-b. 40, S. 445. — 4).£higsk.-p.31, S. 86. — s) ]?ingsk.-p.

e. 30, S. 85, c. 42, S. 128.
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og Fjerdingerne er gaaet for sig. Mindre vanskeligt synes

Sporgsmaalet vel , forsaavidt angaaer fattige Husfædre , og

trængende , der formedelst Svaghed ikke vare i Stand til

at bevæge sig fra Sted til Sted; ligesom man af de oven-

omhandlede Midler har givet de forstnævnte et Tilskud,

saaledes kunde det vel antages, at man ligeledes ved Hjælp

af disse Midler har betinget de sidstnævnte den behorige

Forsorgelse. Tvivlsommere bliver Sagen derimod, forsaa

vidt angaaer de trængende, der, uden at have egen Hus

stand, vare i Besiddelse af nogen Arbeidsdygtighed og i

Stand til at gaae fra Gaard til Gaard. Da Udtrykket fara

ogsaa her anvendtes, kan det antages, at de have gaaet paa

Omgang. Om da, under denne Forudsætning,. de enkelte

Bonder er blevet tildelt en Godtgjorelse i denne Anledning

af Districtets Fattigkasse, — hvilket dog synes lidet prac-

tisk — eller om der maaskee har paahvilet Bonderne inden

de omhandlede Districters Omraade en lignende Underholds

pligt, som inden Reppens Omraade ved manneldi, og som

vi strax nedenfor ville finde Exempel paa i Forhold til det

hele Lands trængende, maae vi under Kildernes Taushed

lade henstaae uafgjort.

Vi have nu tilbage at omtale de trængende , som

det hele Land skulde forsorge. Om disse trængende

hedder det at de g.eiga for (skulle „fara") um allt land" ',

d. e. de skulle gaae paa Omgang fra Bonde til Bonde

over det hele Land. Hver Bonde synes at have været

pligtig til at give dem eet Maaltid , naar de indfandt sig

paa en Sognedag, men han var heller ikke berettiget til

at give mere; saa maatte den trængende, hvem imidlertid

enhver frit kunde give Sko og Klæder , gaae til Naboen

og der fordre det næste Maaltid ; naar imidlertid den

trængende horte til dem, der ikke vare pligtige til at faste

n) Um.-b. 30 , S. 293. Ogsaa paa disse trængende anvendtes

Benævnelsen giingumaSr; sst.

,'
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(nemlig de, der vare yngre end 7 Aar, eller ældre end 70

Aar; frugtsommelige Kvinder, og tildels Koner, der havde

Barn ved Brystet) kunde Bonden ustraffet give ham 2

Maaltider, „om ban vilde"; og paa Helligdage kunde han

give , hvor mange Maaltider han fandt for godt '. Det

maa vistnok antages, at man ved disse Bestemmelser har

villet bevirke en Fordeling af Byrden paa et saa stort Antal

Bonder som muligt; et væsentligt Sporgsmaal bliver det

imidlertid da , om den trængende har tordet vise sig efter

nogen Tid igjen hos samme Bonde , eller om han forst skulde

drage Landet rundt. Hvorledes forholdtes der imidlertid

med trængende Husfædre , og med de trængende , der for

medelst Svaghed ikke vare i Stand til saaledes at vandre

fra Gaard til Gaard? Herom findes ingen Bestemmelse.

Muligeu har man hertil anvendt endel af Lovrettens Midler

(logréttufe) , der navnlig indkom ved Gebyrer for Bevil

linger, t. Ex. for Dispensationer til at indgaae Ægteskab2.

*) tim.-b. 30 , S. 293. Dahlmann har med Bette bemærket,

at der ikke, saaledes som af Michelsen i hans ovennævnte Afhand

ling antaget, i Fristatens Tid kan antages at have fundet en saadan

OmfSring af de fattige Sted , som den , der omhandles i Jdnsbok,

navnlig Framf.-b. 7, hvilket Cap. har sin Kilde i den norske Landslov

Lb. 57. Naar imidlertid Oahlm. har troet paa et enkelt Sted i

Gragås, nemlig tfm.-b. 30, S. 292, at finde en saadan Omforing

omtalt , da er denne Formening udentvivl grundet paa en Misfor-

staaelse af Udtrykket at færa å framfærslur, der simpelthen betegner

at bringe trængende til deres Frænder til Forargelse, jvfr. Sprog

brugen i c. 35, S. 301; jvfr.ogsaa c. 31, S. 294, 296, Kaupa-b. 39,

S. 445. Naar den nævnte Forf., i Forbindelse hermed, yttrer den

Formening , at den heromhandlede Bestemmelse om trængende , der

paa Omgang skulde underholdes af alle Landets Indbyggere (som

Dahlm. mindre rigtig udtrykker det: have Privilegium paa at betle

sig igjennem Oen), hidrører fra en nyere Tid, da kunne vi ikke

give ham Medhold i denne Anskuelse. — ') Festa-p. 3, 55. Til det

udviklede maa endnu foics, at det dels t. Ex. var i Beppernes Interesse,
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Et integrerende Led i Bestemmelserne om Fattig-

forsorgelsen udgjorde de forskjellige Foranstaltninger, der

sigtede til at forebygge Armoden. Et vigtigt Maal i saa

Henseende var| Forebyggelsen af at uformuende Personer

avlede Born , der kunde forudsees, at ville falde Familie

eller Rep til Byrde. Herhid horte den Fordring, at de,

der vilde gifte sig, skulde være i Besiddelse af en vis

Formue (1 Hundrede Orer), forsaavidt, vel at mærke, Konen

ikke allerede var udover Bornealderen (eigi barnbær), og den

dertil knyttede Bestemmelse om, at de der, uden Besiddelse

af saadan Formue, indgik Ægteskab skulde som landsfor

viste reise bort af Landet med deres Born (umagar) , og

ikke komme igjen , forend de enten havde erhvervet den

lovbestemte Formue , eller Konen var kommen udover

Bornealderen*. Fremdeles var det forbudt en Mand,

imedens han opholdt sig ved Soen for Fiskeriets Skyld,

at have hos sig en „barnbor" Kvinde , med mindre han

kunde ernære baade sig selv og hende , under Straf af

Landsforvisning for dem begge to3. Det er klart, at her

ved er taget Hensyn til det mere uregelmæssige og letsindige

Liv, der pleier at fores paa Fiskerpladser. Af et beslægtet

Hensyn undgik man i Reppen at tildele „skipamenn",

d. e. l/lem som havde deres Boder ved Skibe", Kvinder,

at see den trængende anbragt hos den forsørgelsespligtige Slægtning,

hvormed de derfor vare behjælpelige , Um.-b. 7 , S. 248 , jvfr.

i itv rigt S. 256, dels at enhver Hep vaagede over, at der ikke kom

notorisk trængende ind i Reppen fra andre Repper; saaledes maatte

enhver, der vilde flytte sit Bo fra en Rep til en anden, begjere

Tilladelse hertil (byg&arleyfl) paa et Repsmode i den sidstnævnte

Rep , hvilken man da ikke var pligtig at tilstaae ham , naar der

var Udsigt til at han ei vilde kunne bestaae ved egne Kræfter i et

Aar; Kaupa-b. 47, S. 457.

') Festa-p. 12 , S. 323 , jvfr. Annal. f. 1849 , S. 223. —

a) Um.-b. 31, S. 294.

^
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der endnu vare i den Alder at kunne faae Born , til

manneldi '. Manneldi maatte ei heller fordeles saaledes,

at en trængende Mandsperson og en trængende llbarnbor"

Kvinde til samme Tid opholdt sig hos een og samme

Bonde2. For at undgaae Byrden af trængende Familie

fædre, var det endvidere forbudt nogen at nedsætte sig som

Bodsidder, (d. e. uden at have Malkefæ), uden Repsmændenes

Tilladelse 3. Ligesom vi have seet , at man ved strænge

Forholdsregler imod vedkommende Styrmænd sogte at fore

bygge, at trængende bleve forte ind i Landet, saaledes

sogte man og at frigjore Landet for Forsorgelsen af uægte

Born , som fremmede Mænd under et Ophold i Island

havde avlet. Naar nemlig en .norsk Mand, eller en hjalt-

landsk (fra Shetlandsoerne), eller en orknosk, eller en

færosk, eller en katnesk (fra Katanes, Caithness, i Skotland)

eller en fra Norges Konges Rige", havde i Lon avlet et

Barn i Island , og det traf sig , at der i Landet var en

Mand fra samme Fylke, som Faderen, hvis Agt det netop var

at reise til Hjemmet, saa forte man Barnet til denne Mand,

som da under Straf var pligtig til at modtage og overfore

Barnet imod en Godtgjorelse af 10 Orer, dog kun dersom

han var i Besiddelse af en Formue af idet mindste 6

Hundrede Alen4. Af en særdeles Vigtighed i den om

handlede Henseende. vare endelig udentvivl de Bestemmelser,

hvorved man sogte at forebygge Losgjængeri og Betleri,

og navnlig de strænge Straffebestemmelser , hvorved det

gjordes til en intet mindre end letsindig Sag at stille sig

i de trængendes Rækker , naar man var arbeidsdygtig nok

til at kunne ernære sig ved egne Kræfter. Ved Betleri

unddroges baade Samfundet Kræfter, som det kunde have

Brug for , og der gjordes et Krav til den private God-

gjorenhed , der i et Land, hvor Gjæstfriheden . altid har

') Kaupa-b. 42, S. 451. — a) Kaupa-b. 40, S. 447. —

5) iJm.-b. 31, S. 294. — 4) TJm.-b. 34, S. 299, 300.
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været en Æressag, ofte kunde blive kostbar for den enkelte

og derved tillige for det offentlige. Det var under 3 Marks

Bod befalet, at enhver skulde have fast Hjemsted eller

Opholdssted (heimilisfang , vist ') ved Udlobet af den

sidste af de 4 Fardage om Foraaret2. Samme Straf gjaldt

det at forlade sit Opholdssted og vanke omkring uden

noget Erinde, i en halv Maaned, eller, naar man begav

sig ud af Fjerdingen, en Maaned3. Men gik man omkring

og modtog Almissegaver (olmusugjafir) eller gik omkring

paa Gjesteri (hefir gistingar) i en halv Maaned eller i

længere Tid , betragtedes man som Betler (gongumaftr,

hiisgangsmaftr)4. Det var en almindelig Regel med Hensyn

til. Betlere, at ingen maatte give dem Mad — „hverken

mere eller mindre" — under Straf af Landsforvisning5;

navnlig maatte man ikke paa Altbinget lade sin Bod staae

aaben for Betlere ved Spisetid (of matmål) , og kom der

Tiggere ved saadan Tid og bad om Mad, kunde Bodherren

lade dem fore ud, og „om de end kastes nok saa vold

somt ud , kunne de ikke fordre Fyldest derfor , naar de

blot ikke faae Saar (eller Ar, orkuml)". Betleres Boder,

paa Thinget vare „uhellige" , enhver kunde nedbryde dem,

og havde de Gods med, kunde man tage det „altsammen"

fra dem6. Sko og Klæder var det eneste, man ustraffet kunde

give Betleren7. Forovrigt skjelnedes der imellem to Classer

af Betlere. Med en særdeles Strænghed betragtedes den

') Hjemstedet varforovrigt ogsaa afen særdeles Betydning i proces-

sual Henseende, nemlig ved Sporgsmaalet om, hvor Stevning skulde

foretages , og hvilke Bander skulde tilkaldes til Kvidudsagn. —

") ]?ingsk.-p. 56, S. 146 ff. (= Kaupa-b. 53 ff.) — 3) Jingsk.-p.

59, 8. 163 ta (Kaupa-b. 65). — 4) Sst.; jvfr. IJm.-b. 31, S. 294.

Betleri benævnedes hiisgangr, verftgangr; at ganga meO hiisuni, at

fara meo husum , at ganga. — s) l'lm.-b. 30, S. 293, Kaupa-b. c. 40,

S. 447, 45, S. 454, c. 46, S. 455. — *) tim.-b. 8, S. 261, jvfr.

S. 262. — 7) Um.-b. 30, S. 293, Kaupa-b. 45, S. 454.
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Betler , der var „saa sund og stærk , at han vilde have

kunnet erholde Tjeneste i to Halvaar , dersom han havde

villet arbeide, eftersom han var i Stand til" ', eller som det

paa andre Steder hedder — thi man synes ikke at have

kunnet finde bittre Ord nok for at betegne disse Mennesker —

„den som vanker om fra Hus til Hus, som en rigtig Land-

lober (landsofringi), og hverken er for ung eller for gammel

til at arbeide, eller som, skjondt han er gammel, selvraadigen

vanker om" 2 — „som formedelst Dovenskab (iimennska)

gaae mellem Husene. Det er Dovenskab , dersom man

gaaer fra Hus til Hus, formedelst Ladhed eller andre saa-

danne Udyder (iikosta) , som afholde gode Mænd fra at

modtage dem" 3 o. s. v. Betlere af denne Art kunde

stevnes, hvor de sidst havde haft Natteherberge og dommes

til Fredloshed. De skulde ingen Arv tage, og kunde ingen

Bod fordre , naar de bleve fornærmede (réttlausir) ; ogsaa

deres Born vare tildels udelukkede fra Arv som fra at

forsorges af Frænderne. Endelig var enhver berettiget til

ustraffet at gilde en saadan Betler, uanseet, om han endog

deraf fik Saar eller Bane4, og naar en Bonde stod i Fare

for at blive landsforvist, paa Grund af at han havde givet

en Betler Mad , behovede han blot, for at frigjore sig for

Straffen , at tage en Betler og pidske ham alvorligen

(hyfta fullri hyoing), ja det var ham endog tilladt at med

tage to Bonder til Hjælp, llsaaledes at tre Bonder gaae hen

og pidske den ene Mand" 6. Mildere betragtede man dem,

som ..betlede formedelst Svaghed (vanheilsa) eller Alder

dom", — dem, som „ikke formaaede at erhverve tilstrække

ligt til Livets Ophold", eller hvem Slægtningene havde

*) E'mgskapa-p. 59 , S. 163. — a) Arfa-p. 8,8. 192 jvfr.

S. 191. — a) tfm.-b. 35, S. 301. — 4) Det er vistnok muligt, at

denne Bestemmelse har været gjældende om alle Betlere. —

*) see de nysanfflrte Steder, samt Arfa-p. 18, S. 224, c. 20,

S. 225, 226, Kaupa-b. 46, S. 455, 456.
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indtinget til Forsorgelse paa et Sted , hvor de havde det

saa slet, at det ikke var til at holde ud *. For denne

Classe af Betlere synes de strænge, nys anforte Bestemmelser

ikke at have været gjældende; imidlertid fik en saadan

Betler dog ikke den fulde Bod , naar han blev fornærmet,

men den af hans Frænder , der optraadte som Sagsoger,

— thi i Reglen blev han vel erklæret umyndig og kunde

da ikke selv anlægge Sagen — skulde heraf oppebære

en Trediedel 2.

1 Arvematerien have vi seet Ætsrettigheder udvikle

sig for dels det enkelte Medlem af Ætten , og da enten

Arvingen efter Arveladerens Dod, eller den nærmeste even

tuelle Arving, eller en fjernere Slægtning, dels i et enkelt

Tilfælde for samtlige Medlemmer af Ætten , som et tele.

I Forsorgelscsforholdet finde vi nu ogsaa en tilsvarende

Forpligtelse for saavel den nærmeste eventuelle Arving som

for en fjernere Slægtning , samt endelig ogsaa , men kun

undtagelsesvis, for Arvingen efter Arveladerens Dod. En

Forpligtelse for denne sidstnævnte indtraadte nemlig kun,

forsaavidt Arvingen efter den trængendes Dod kunde komme

til at udrede Erstatning for den ham af en fjernere

Slægtning ydede Forsorgelse. Det kan imidlertid siges ,

at denne Forpligtelse da har paahvilet ham som for

henværende nærmest eventuel Arving , idet nemlig For

sorgelsespligten væsentlig maa synes at have sogt sit

Æqvivalent, dels i den Udsigt til Arv, dels i den Deltagelse

i de forskjellige ovrige Ætsrettigheder , der tilkom den

nærmeste eventuelle Arving som saadan. Til den sidste

af de anforte Rettigheder i Arvematerien , en Rettighed

for Ætten , som et hele , finde vi i Forsorgelsesforholdet

intet tilsvarende. Derimod frembyder dette Forhold en ny

') See Arfa-p. 20 , S. 226 , Um.-b. 35 , S. 301 , Arfa-p. 8,

S. 191. — *) Arfa-p. 20, S. 226.
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Classe af Ætsforhold, vi kunde næsten sige Ætsforhold paa

anden Haand , nemlig den Forsorgelsespligt , som i nogle

Tilfælde, der i det foregaaende ere berorte, paahvilede,

ikke den trængendes Slægt, men hans nærmeste eventuelle

Arvings Slægt , altsaa Personer , der ofte ikke stode i

Slægtskabsforhold til selve den trængende.

Den Materie, vi her have beskjeftiget os med, angaaer

alene Formuesforholdene. Med Forsorgelsespligten var

imidlertid derhos forbunden en Forpligtelse til at bære For

sorg for den trængendes personlige Forhold — en lignende

Forsorg, som den vi have seet var forbunden med Værge-

maalsforholdet, saalænge dette ikke var gaaet over til For

sorgelsespligt. Herom kunne vi henvise til hvad i Værge-

maalsmaterien derom er bemærket '.

D. Formynderskab for Kvinder.

Retten til Formynderskab for Kvinder indbefattede

dels Ret til at fore en vis Control med den kvindelige

Slægtnings Formuesdispositioner , dels Ret til at' tage

Beslutning om hendes Giftermaal og afslutte Fæstemaals-

contract paa hendes Vegne (Fæstningsret) , dels endelig

visse Rettigheder imod eller over hende i det Tilfælde, at

hun blev forfort, navnlig til at anvende forskjellige strænge

Forholdsregler imod hende i denne Anledning.

Formynderen benævnes logråftandi , og i Egenskab af

Fæstningsmand tillige fastnandi, så er fastnar konu. Den

Orden , hvori Slægtningene kaldtes til Formynderskab var

deri væsentlig forskjellig fra Arveordenen, at Formynder-

') Annal. f. 1849, S. 329. Som saadanne Forpligtelser kunne

her endnu anfttres Forpligtelsen til at fare Barn til Daaben samt

til at fore den afdodes Lig til Graven og afholde Begravelses-

omkostningerne , Kr. B , 4 (det nordiske Literatursamfunds , paa

begyndte Udgave af Gragås ved Forfatteren af nærværende Af

handling, c. 1. S. 2, c. 2, S. 7, 8).
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skab ikkun tilkom de mandlige Slægtninge samt de gifte

kvindelige Slægtninges Mænd — hvorved saaledes Svoger

skab gav Adkomst til at udove en Ætsrettighed i en Familie,

hvortil man ikke ved Blodsbaandet var knyttet. Derimod

vare ugifte kvindelige Slægtninge (MS eller Enke) ude

lukkede, dog med Undtagelse af Moderen, der kunde være

Formynderske for sin Datter*. Forovrigt var Slægtskabs-

ordenen for Formynderskab for Kvinder overensstemmende

med Arvegangsordenen. Altsaa: Son, „16 Vintre gammel",

Datters Mand2, Fader, samfædre Broder, Mpder („kun i det

') Denne Slægtsfølge findes ei opstillet i Almindelighed for For

mynderskab, men kun specielt for Fæstningsretten ; Festa-b. 1,

S. 305. At samme imidlertid har været gjældende ogsaa for de

øvrige Formynderrcttigheder, synes med Sikkerhed at kunne antages.

At navnlig ikke Slægtsordenen for Værgemaal (= Arvegangs-

ordenen) har været Reglen for Formynderskabsretten med Hensyn

til Myndlingens Formue, hvorom der kunde synes at være størst

Tvivl, følger vistnok allerede deraf, at man da vilde komme til det

urimelige Resultat, at den tyveaarige M6 (jvfr. Arfa-b. 4, S. 180)

kunde være Formynderske for en anden tyveaarig MB eller for en Enke,

(jvfr. d. a. St., S. 179) og dog selv være under Formynderskab ,

og naar en Kvinde, efter den omhandlede Slægtskabsorden, i eet Tilfælde

kunde være Formynderske for en anden Kvinde, nemlig Moder for

Datter, uagtet Moderen selv var under Formynderskab, beviser dette,

som en i de sædelige Forhold grundet Undtagelse, naturligvis intet

i saa Henseende. Det maa bemærkes , at Slægtskabsordenen for

Søgsmaalsret for Leiermaal , hvorom vil blive handlet i det føl

gende , var den samme som for Formynderskab , med Undtagelse

alene af, at Ægtemanden nævnes først i Slægtskabsordenen for hint

Forhold , see Festa-b. 25 , S. 339. — a) „Er ikke Søn , da er

Datter , som er gift , og b8r hendes Mand da fæste sin Sviger

moder". Denne Udtryksmaade giver Anledning til det Spørgs-

maal , om Hustruen har deltaget i Afgjørelsen og navnlig om

hun ikke har skullet give sit Samtykke. Til at antage dette

synes neppe tilstrækkelige Grunde at være tilstæde, da hine

Udtryk kunne være anvendte, fordi man har sluttet sig saa noie

som muligt til Arveordenen.

1850. 13
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Tilfælde fæstes Kvinde af Kvinde") , samfædre Sosters

Mand, o. s. v. Uægte Born eller Sodskende, eller deres Mænd

kaldtes til Formynderskab, ligesom i Arveordenen, i 9. til 14.

Classe ; derimod haves der rigtignok ingen Bestemmelse

om de endnu fjernere uægte Slægtninges Delagtighed i den om

handlede Ætsrettighed, i Lighed med hvad der efter en yngre

Bestemmelse gjaldt for Arverettens og Forsorgelsespligtens

Vedkommende, hvoraf dog vistnok ingenlunde kan sluttes,

at inan har villet udelukke hine fjernere uægte Slægtninge

fra Formynderskab. Naar flere Frænder , som lige nær

beslægtede, i Forening vare i Besiddelse af Formynderskabs-

retten , maatte der opstaae Sporgsmaal om , hvorledes , i

Tilfælde af Meningsulighed mellem de flere Formyndere, en

Afgjorelse kunde finde Sted. For Fæstningsrettens Ved

kommende er det i denne Henseende bestemt, at imellem

Myndlingens Brod re skal den ældstes Mening gjælde, for-

saavidt der er Sporgsmaal om , hvad Svar der skal

gives en Frier, dog saaledes, at naar Pigen selv yttrede

Lyst til Partiet , og dette kunde ansees for passende

(jafnræfti), skulde den af Formyndernes Mening gjore Ud

slaget, som vilde foie Pigen. Hvorledes der er bleven for

holdt, naar Fæstningsmændene ikke vare Myndlingens Brodre,

er ikke bestemt: maaskee har man anvendt Lodkastning.

Udentvivl har man , saavidt muligt , anvendt lignende

Regler i den omhandlede Henseende ved de »ivrige For

mynderrettigheder '.

Kvinden var , som vi i det foregaaende have seet ,

undergivet sin nærmeste eventuelle Arvings Værgemaal

(fjårvarftveizla) indtil det '20de Aar. I de sidste Aar var

imidlertid Kvindens Retsstilling under Værgemaalet sær

egen, idet hun fra det 16de Aar2 skulde selv nyde

Frugterne af sin Capital, for hvilke Værgen, der desuagtet

') Jvfr. Vfgsl. 35, S. 68, »amt Annal. f. 1849, S. 207 ff. —

*) Samme Alder, hvorved Værgemaal for Mandsperson ophorte.
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vedblev at have hendes Formue under Bestyrelse, da

har maattet aflægge Regnskab. Ved det fyldte 20de Aar

overtog Kvinden selv sit Gods til Bestyrelse, men hun var

da endnu i Raadigheden over samme, foruden den alminde

lige Control af hendes nærmeste eventuelle Arving, undergivet

en vis Indskrænkning ved Formynderens Tilsyn. Denne

Indskrænkning var dog ikke væsentlig. Hun. maatte ikke

(„kona a eigi'') sælge, d. e. afhænde en halv beboet Jord

part (eller en storre Del af en Gaard), eller et Godord — thi

arvede en Kvinde et Godord, kunde hun ikke beklæde

denne, ligesaalidt som andre offentlige Værdigheder, men

maatte overdrage det til en Mand inden Godedistrictet1 —

eller et Havskib, uden Samtykke af sin Formynder (an

raft lografianda)2. Hyppigst maatte der efter Forholdets

Natur blive Sporgsmaal om Afhændelsen af Jord, og herom

gives derfor ogsaa detaillerede Bestemmelser3. Formyn

deren skulde inden Udlobet af tolv Maaneder , efterat

han havde faaet Kundskab om Afhændelsen, nedlægge

Protest paa Lovbjerget, og kunde derefter vindicere (brigfta)

Jorden fra Kjoberen, som endog straffedes med Landsfor

visning. Det overlodes da til Kjoberen at soge sin Kjobe-

sum tilbage fra Myndlingen. Dersom Jorden var gaaet

gjennem flere Hænder, maatte den sidste Besidder soge

Regres hos sin Hjemmelsmand, denne igjen hos den fjer

nere Hjemmelsmand o. s. v. lige til Kvinden, der uberet-

') See J'ingsk.-p. 61, S. 166. Kvinder erc udtrykkeligt ude

lukkede fra at være Medlemmer afKvid, Vigsl. 27, S. 45. Af d«nnc

Bestemmelse samt Forskriften om deres Udelukkelse fra Gode-

værdigheden kan det udentvivl med Sikkerhed sluttes, at Kvinder

ei heller have kunnet beklæde Kommer — (eller Lovsigemands) —-

Værdigheden. Det kan vel endog betvivles, om Kvinden har kunnet

være Vidne, saameget mere som Vidners Anvendelse som Bevis

middel var af forholdsvis ringe Betydning, jvfr. Annal. f. 1849, S. 166.

— a) Festa-p. 21, S. 334, Landabr.-p. 2, S. 214. — ') D. a. St.,

l.andabi-.-p. 2, S. 214—216.

S

13*
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tiget havde foretaget Afhændelsen. Det hjalp ikke, at

Myndlingen sogte at omgaae disse Bestemmelser ved at

lægge Jorden ode, heller ikke ved oftere at sælge smaa

Stykker af Jorden, der sammenlagte kom til at udgjore

mere end den halve Jord. I dette sidste Tilfælde anvend

tes dog ikke Landsforvisningsstraffen mod Kjoberen, und

tagen naar han vægrede sig ved godvillig at afstaae det

k joh te Jordstykke. Ikkun til at betale Gjæld med, eller for

at kunne bestride sine trængende Slægtninges Forsorgelse,

maatte Kvinden sælge sin Jord uden Formynderens Tilla

delse, dog kun for fuld Betaling, hvorhos Formynderen

i dette Tilfælde havde Forkjobsret, dersom han var veder

hæftig, ligesom iovrigt de samme Regler her vare gjældende,

som om Værgens Ret til at sælge den umyndiges Jord1.

Den omhandlede Indskrænkning fandt ingen Anven

delse paa den gifte Kone, der var undergivet et meget

strængere Formynderskab. Derimod vare Enker undergivne

samme. -Særegne Regler gjaldt i saa Henseende for

det Tilfælde, at Enken var „yngre end 16 Vintre gammel".

Tilfaldt der en saa ung Enke en Arv, maatte hun ikke

overtage Arven til Bestyrelse (taka arf), uden Formynde

rens forudgaaede Samtykke. Naar Formynderen imidlertid

nægtede saadant Samtykke, enten fordi han fandt Enken

for lidet moden, eller af andre Grunde, indtraadte et eien

dommeligt Tilfælde. Efter de almindelige Regler maatte

nemlig da Arvegodsets Bestyrelse ligefrem gaae over

til Enkens fodte Værge, hendes nærmeste eventuelle Ar

ving. hvem Fordelene ved det ofte indbringende Værgemaal

ikke kunne antages at være blevne unddragne. Dette kunde

imidlertid være en anden Person end Formynderen , da ,

som det vil erindres, ugifte Kvinder ikke vare udelukkede

fra Værgemaal. Tilvisse var dette Forhold noget synderligt,

') Jvfr. Annal. f. 1849, S. 327—329.
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da Formynderens Beslutning her gik ud paa, at en anden

skulde overtage en Myndighed , der paa en Maade blev

taget fra ham selv. Enken kunde heller ikke , naar hun

var yngre end 16 Aar, uden Formynderens Tilladelse over

tage Værgemaal, hvilken Ret da, naar Tilladelsen nægtedes,

maatte gaae over til en fjernere Slægtning. I Forbindelse

med de anforte Bestemmelser maa det imidlertid bemærkes,

at „gift Kvinde, hvad enten hun er 16 Vintre gammel

eller yngre", kunde frit saavel overtage sin Arv til Be

styrelse, som paatage sig Værgemaal. Naar nu den

unge Kone, som var i dette Tilfælde, blev Enke inden

sit 16de Aar, synes det vistnok rimeligst, at Formynderen

ikke har kunnet betage hende disse saaledes erhvervede

Rettigheder1.

Ætsmedlemmernes Giftermaal var et af Ættens vig

tigste Anliggender, et Anliggende, hvori den hele Æt var

interesseret. Det gjaldt her en noiere Tilknytning til en

fremmed Æt, hvis Anseelse, Tapperhed, Rigdom o. s. v.,

eller Mangel paa disse Egenskaber, vare SpSrgsmaal af

hoieste Vigtighed. En Forbindelse med Medlemmet af

en mægtig og agtet Slægt kunde medfore ikke blot directe,

men ogsaa store indirecte Fordele, thi derved hævedes

Ættens Anseelse, hvorimod Forbindelsen med - en ufor

muende og uanseet Slægt ikkun vilde bevirke at Formuen

(ved Arv) gik ud af Familien, eller at der fremavledes et

Afkom, hvis Forsorgelse kunde falde Ætten til Byrde.

Ligesom man derfor ikke tillod den SOaarige eller vanvit

tige Mandsperson at indgaae Ægteskab uden sin nærmeste

eventuelle Arvings Tilladelse, saaledes maatte man ogsaa

ansee Kvinderne, hvis Tilboieligbed saa let kunde komme

i Collision med Ættens Interesser, mindre skikkede til selv

at tage Beslutning om sin ægteskabelige Forbindelse. Som

') See i det hele Arfa-p. 4, S. 179, 180.
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vi have seet under Ægteskabsmaterien *, var derfor Formyn

deren givet en særdeles stor Magt i den omhandlede Hen

seende over den kvindelige Slægtning. Formynderen havde

i den ældre Tid ubetinget Ret til at tvinge Pigen til Ægte

skab imod hendes Villie, og forst den senere Tid gav

hende den Udvei til at undgaae Tvangen, at gaae i Klo

ster. Medens Tvangsretten mod den kvindelige Slægtning

saaledes var ubetinget, hvor det gjaldt at opnaae et for

delagtigt Parti for bende, kunde man derimod ikke give

Formynderen en lige saa stor Myndighed til, imod Mynd

lingens Tilboielighed , at holde hende ugift, naar virkelig

gode Partier frembude sig, en Myndighed, hvorved hver

ken Æt eller Myndling kunde være tjent. Formynderen

kunde saaledes vel ubetinget nægte sit Tilladelse til ethvert

ufordelagtigt Parti ". Derimod kunde Formynderen ikkun

to Gange nægte sit Samtykke til passende Partier (jafn-

ræoi), hvorimod Myndlingen, naar der tredie Gang frembud

sig et jafnræoi, kunde selv bestemme sig, dog vel at mærke

med en eller anden af sine Frænders Samtykke. Denne

interessante Bestemmelse gav saaledes endog de fjernest

beslægtede Frænder, hvor mange nærmere beslægtede Fræn

der der end maatte være til, Adgang til at deltage i Ud

ovelsen af en særdeles ' vigtig Formynderrettigbed. Enken

havde storre Frihed end Mii. Hun kunde ikke tvinges til

Ægteskab undtagen af sin Fader, og vel skulde hun i Reg

len have Formynderens Samtykke til Ægte.-kab i samme

Omfang som Mu, men herfra gjaldt dog en Undtagelse,

*) See Annal. f. 1849, S. 206 ff. — a) Naar begge Ægtefæller

tilsammen ikke eicde mere end et Hundrede Orer, paadrog Kæst-

ningsmanden, som til saadant Ægteskab havde givet sit Samtykke,

i Beglen sig endog Ansvar , nemlig Straf af Landsforvisning samt

Forpligtelse til at bestride ForsSrgelsen af de i et saadant Ægte

skab avlede Børn, see Festa-p. 12, S. 323, 324, jvfr. Annal. f.

1849, S. 223.
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idet huu nemlig uden saadant Samtykke kunde indgaae

Ægteskab med sin fraskilte Mand*.

Vi have endnu tilbage at omhandle den tredie ovenfor

nævnte Classe af Formynderrettigheder, de der havdes i Anled

ning af Myndlingens Forforelse. Disse Rettigheder bestode

dels i en Ret til Yærgemaal paa den forforte kvindelige Slægt

nings Vegne, dels i en Tortur, der kunde anvendes mod hende,

dels endelig i en vis Straf, der kunde paalægges hende.

Denne Materie hænger noie sammen med Sogsmaals-

retten for Leiermaal, ng findes i Bestemmelserne derom

stillet i Forbindelse med denne Ret. I forstnævnte Hen

seende var det bestemt, at den forforte Kvinde ikke kunde

udove Værgemaalsretten over den Bod, der i Anledning af

hendes Forforelse tilfaldt en Person, som hun stod nærmest

til at arve (navnlig hendes ægte eller uægte Barn), om hun

end forovrigt var Værge for samme, en Bestemmelse, hvorved

naturlig er seet hen til , at Moderen ikke skulde selv

hoste Fordel af sit Feiltrin ; derimod skulde Boden være

under Moderens Formynders. Yærgemaal, indtil Barnet selv'

kunde nyde Frugterne af Godset2. Om den Tortur, der

kunde anvendes imod den forforte Kvinde, hedder det:

„Dersom en ugift Kvinde er svanger (iilétt), og Sagsogeren

kommer 'for at sporge hende, hvem Faderen er til det

Barn, som hun er svanger med (nemlig for at kunne vide,

imod hvem han skal anlægge Paternitetssagen) , er hun

pligtig at sige ham del. Men dersom hun ikke vil sige

ham det, da bar Sagsogeren Ret til at tilkalde fem Bon

der, der boe nærmest det Sted, hvor Kvinden opholder sig,

og pine hende til Tilstaaelse (pina Iiaua til sagna) a. Saa-

') Jvfr. i det hele den nøiere Udvikling af denne Materie paa

det anførte Sted,. Annal. for 1849, S. 206 -212. — a) Festa-p. 48,

S. 364, c. 56, S. 382, jvfr. Arfa-p. 19, S. 225. — s) Tortur fandt,

foruden i dette Tilfælde, ikkun Sted mod Trællen, der myrdede sin

Herre , eller hans Bitrn eller Fosterborn. Ogsaa her anvendte« 5

S
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ledes skulle de pine hende, at hun hverken deraf faaer

Saar, eller Huden bliver blaa1. Dersom hun siger ham,

hvem Barnets Fader er, da skal han sporge hende, hvor

hendes Mode med ham har fundet Sted," o. s. v.2. Denne

Bestemmelse angives i cod. arnam. som nymæli, og at den

hidrorer fra en yngre Periode, bestyrkes vistnok ved den

Omstændighed, at den i dette Haandskrift findes paa tre

forskjellige Steder, nemlig in extenso paa eet Sted og med

Begyndelsen og Slutningen forbundne med et usque paa

de to andre Steder, hvad der synes at vise at Samlerne

ikke ret have vidst, hvor de skulde anbringe Bestemmel

sen i det gamle System. Tilvisse vidner den anforte Be

stemmelse kun om liden Skaansomhed mod den kvindelige

Slægtning der havde ladet sig forfore og derved sat en

Plet paa Ættens Ære. Endnu storre Strænghed yttrer sig

imidlertid i den Straf, der, som ovenberort , kunde

paalægges den Kvinde , der havde faaet et Lonbarn.

Formynderen kunde nemlig affordre hende en Bod af

6 Mark (288 Alen) , og havde hun ikke Formue til at

betale denne Bod , kunde han paalægge hende Skyld-

trældom for Belobet 3. Derhos bleve Kvinder, ilder skjulte

sin Barnefodsel, eller med fuld Vidende angave en urigtig

Barnefader", efter en ældre Forskrift4, der imidlertid er

ophævet ved en nyere Bestemmelse i Arfa-p. 23, S. 228,

udelukkede fra senere at tage nogen Arv.

Blinder. (Dersom de ikke vilde bringe Trællen til Eieren, skulde de

„uina hnnn til sagna", ved Hjælp af 5 Naboer); Vi'gsl. 111. S. 161,

162; jvfr. itivrigt Vigsl. 88, S. 129: — „dersom man piner den,

som man ikke har Bet til at pine".

') Jvfr. Vigsl. 32, 8. 63, Kr. B. 13, S. 56 (det nordiske

Literatarsamf. Udg. c. 4, S. 18). — 2) Festa-p c. 33, S. 347, c. 48,

S. 364, o. 52, S. 374. — a) Festa-p c. 36, S. 351, c. 48, S. 363.

— 4) Jvfr. Arfa-p. 19, S. 225, Note 4. (kun i cod. reg.)
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Med Formynderskab for Kvinder staaer i nær Forbin

delse Retten til Sogsmaal for Leiermaal, samt, under visse

Betingelserl Sogsmaal for Legemsfornærmelser mod kvinde

lige Ætsmedlemmer1. Ligesom Slægtskabsordenen for disse

Rettigheder var den samme som for Formynderskab, saa-

ledes betegnes hine Rettigheder undertiden som tilkommende

Formynderen, lograftanda. Disse Retsforhold ville imidler

tid finde sin rette Plads under Behandlingen af Ættens

Retsforhold udadtil.

I Formynderskab for Kvinder , navnlig i Fæstnings-

retten og Formynderrettighederne i Anledning af en kvin

delig Slægtnings Forforelse have vi naaet Holdepunktet af

Ættens indbyrdes Retsforhold og dermed tillige Overgan

gen til det andet Hovedafsnit, Ætsmedlemmernes Retsfor

hold udadtil. Vel staaer her endnu kun det enkelte Æts-

medlem ligeoverfor et andet enkelt Medlem af Ætten, men

igjennem dette Forhold skinner allerede Ættens Kamp mod

uden for sin Existents og Ære klart igjennem; vi ane alle

rede her at Ætten ogsaa har et Formaal som et hele ud

adtil. Stærkest skinner Ættens Æresfolelse igjennem den

Justits, der inden selve Ættens Omraade blev udovet imod den

forforte Kvinde, som Straf for den Skjændsel, hun havde

tilfoiet sin Æt ved at lade sig forfore. Vi kunne her ikke

') Forøvrigt tilkom Søgsmaalsretten med dens Fordele (hvorom

i det fOlgende) Kvinden selv i hendes egne Anliggender ; see Festa-p.

c, 51, S. 371, c. 18, S. 331, jvfr. c. 54, S. 377, c. 24, S. 337,

838, Vigsl. c. 66, S. 108, c. 106, S. 150. Hun kunde imidlertid,

som det synes, ikke optræde offentlig som Sagsøger, og maatte der

for overdrage Sagens Udforelse (selja e8k) til en anden, der dog ikke

behøvcde at være hendes Formynder, see tfm.-b. 24, S. 280, samt de

ovenfor anforte Steder, Festa-p. 18, Vigsl. 66, jvfr. Festa-p. 15,S.328.

Kun i eet Tilfælde omtales et Sogsmaal af hendes Frænder paa hen

des Vegne, Kesta-bj. 16, S. 329, hvilket Sted imidlertid staaer i

Strid med Festa-p. 51.
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undlade at erindre om en Beretning i Kristnisaga, c. 6, S. 39,

der turde afgive en Exempel paa en om muligt end mere be

tegnende Typus for dette Ættens Grundprincip. Det for

tælles nemlig, at efterat Kong Olaf Tryggvason i Asret 096

havde sendt Stefnir til Island for at prædike Kristendom

men, blev det den derpaa folgende Sommer paa Althinget

vedtaget som Lov, at Frænderne til dem, der antoge Kristen

dommen, skulde sagsoge dem for denne deres Gudsbespot

telse (guMostun). Sagsogerne skulde være nærmere be

slægtede med den frafaldne, end i den lige Sidelinies 5te

Led (urinia bræftra) , men fjernere end i 3die Led (næsta

bræPra). Stefnir blev da sagsogt for Kristendom, og den Sag

anlagde hans Frænder, thi „Kristendommen blev da kaldt

(anseet for) Frændeskam (frændaskonun)" *. Folelsen for

Familiens Ære var saaledes saa stærk , at endog Frænde

maatte ollentligen reise sig imod Frænde. INaar imidlertid

ikkun de fjernere Frænder paalagdes at anlægge Sagen, da

seer man heri et Bevis paa, dels at man ret godt forstod at

skatte den stærkere Familiepietet imellem de nærmeste Slægt

ninge , dels dt man var sikker paa ogsaa hos de fiernere

Slægtninge — dog med Udelukkelse af den sidste Slægt-

skabsgrad, forsaavidt ellers Beretningen her er paalidelig — at

tinde tilstrækkelig Folelse af Familieenheden. Saa meget

mere maatte da Ætten danne en Enhed imod de udenfor

samme staaende, til fælles Forsvar, Hevn og Opretholdelse

af Familiens Ære.

') j)at sumar a alpingi var pat i løg tekit , at frtcndr hinna

kristnu manna skyldu sækja nm på guftløstun, nånari priflja bræSra

ok firnari en næsta brusdra. f)at sumar var Stefnir stotr um kristn! ;

pa sok séttu peir frændr hans , pvi at kristnin var pa kollut

frændaskomm.
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II. ÆTTENS MEDLEMMER I DERES FORHOLD

UDADTIL.

I Skildringerne i de islandske Sagaer, der egentlig kun

ere at betragte som de enkelte Familiers Historiel mode os

i Forholdet mellem Ætterne fornemmeligen tvende Hoved

træk. Vi finde paa den ene Side et ubrudeligt Venskabs

forhold, en hoihjertet Ædelmodighedsfolelse og en trofast

Sammenslutning til fælles Handling, navnlig til indbyrdes

Bistand i Feide eller Retstrætter. Herved dannede da de

tlere Familier en Enhed til fælles Samvirken. Paa den

anden Side finde vi et ved Anmasselse fremkaldt og ved

en pirrelig Æresfolelse næret, haardnakkent Fjendskab, der

fandt sit Udtryk i skaanselslos Hevn og blodig Feide eller

i hidsige Processer. Midt imellem disse Forhold kan man

stille de Beroringer, hvori Menneskene i ethvert kun nogen

lunde udviklet Samfund ikke kunne undgaae at komme med

hinanden i Anledning af mangfoldige ligegyldige Gjenstande

i det daglige Liv. Det forstnævnte og det sidstnævnte

Forhold frembyde kun faa Punkter, der kunde afgive Stof

for Fremstillingen af Ættens Retsforhold. Om det forst

nævnte Forhold kunne vi bemærke , at samme finder sit

hoieste Udtryk i Ægteskabet mellem Medlemmerne af tvende

Ætter. Som Exempel kunne vi fremdeles anfore de i det

foregaaende omhandlede Vennegaver, der netop fornemme-

ligen havde deres Betydning, som de mellem Ætterne eller

disses Overhoveder vexlede Venskabstegn.

Derimod frembyder det mellemste af disse Forhold, Æts-

medlemmernes indbyrdes Sammenslutning og Samvirken mod

uden i det fjendtlige Modsætningsforhold til en anden Æt,

en væsentlig, retlig Interesse. I den raa Naturstand an

vendte man et Hovedmiddel for at opnaae Fyldestgjorelse

for Fornærmelser, Blodhevnen, og selv naar undtagelsesvis

en mindelig Afgjorelse valgtes, gjorde ogsaa ber, nemlig i
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Bestemmelsen af Forligsvilkaarene, den stærkeres Ret sig

gjældende. Det er i denne Folkenes forste Udviklings-Pe

riode, at de indbyrdes nærmest forbundne Individer, i Fo

lelsen af den enkeltes Svaghed, fores til at slutte sig sam

men til fælles Handling. Den et enkelt Medlem af Ætten

tilfoiede Fornærmelse ansaaes da som en Fornærmelse mod

den bele Æt , hvorfor blodig Hevn toges over Fornær-

meren og hans Slægt. Efterat en Samfundsmagt er bleven

oprettet, træder vel Forfolgelse ved Lov og Dom istedenfor

Feiden og lovbestemte Straffe istedenfor Blodbevnen og Selv

tægten. Herved ere da de forste Betingelser satte for at det

enkelte Individ , den svage som den stærke , ved Lovens

Beskyttelse , ifølge sin egen personlige Værdighed , uden

privat Understottelse , kan finde det fornodne Værn imod

Retskrænkelser. Men det kan ikke undre os, at de forste

Institutioner, hvorved Folkets fremspirende Cultur gjor et

Forsog paa at stille den fredelige Forfolgelse ad Lovens

Vei i den lidenskabelige Familiefeides Sted, bære Præget af

det lavere Culturstandpunkt, som Folket nys har forladt,

og endnu længe efterat Domstole ere blevne oprettede og

Straffe ere blevne lovbestemte , blusser ofte Hevnfolelsen

op hos det krænkede Individ , og endnu længe foler ofte

den hele Æt sig dybt saaret ved den Fornærmelse , der

tilfoies det enkelte Medlem af Ætten. Denne Bemærkning

ville vi ikke sjeldent have Leilighed til at gjore under Be

tragtningen af Grågåslovens Bestemmelser om de Ætsret-

tigheder og Forpligtelser i Forholdet til den udenfor Ætten

staaendp, der constitueredes ved Fornærmelser, og hvormed

vi nu skulle beskjeftige os.

Vi ville betragte disse Ætsrettigheder og Forpligtelser

under tre Hovedpunkter, idet vi skjelne imellem den Sogs-

maalsret, der kunde tilkomme et Ætsmedlem som saadant,

den Ret til Hevn, der i visse Tilfælde indrommedes et Æts-

medlem for den et andet Ætsmedlem overgaaede Fornær
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melse, og endelig det Ansvar eller Ret tit Boder, der for

Ættens Medlemmer som saadanne kunde resultere af en

Fornærmelse.

sOgsmaalsret.

Sogsmaalsret for Fornærmelser , som en Ætsrettighed

for den fornærmedes Frænder, fandt Sted i Anledning af

Leiermaal, Injurier, samt Fornærmelser mod den personlige

Integritet '. Vi skulle særskilt fremstille Reglerne om enhver

af disse Forbrydelser.

1. Leiermaal. Islænderne vaagede med en mærkværdig

Omhu over den kvindelige Kjonsære. At forfore et af

Ættens kvindelige Medlemmer, eller endog blot at forsoge

derpaa, ansaaes for en grov Fornærmelse mod den hele Æts

Anseelse, og ligesom vi af Sagaerne vide, at saadanne For

nærmelser ofte gave Anledning til blodig Hevn og bittert

Fjendskab mellem Familierne, saaledes ere ogsaa Bestem

melserne i Grågas om denne Materie særdeles strænge.

Hovedbestemmelserne om Straftene for Forbrydelser

mod Kvindens Kjonsære indeholdes i Fæstningsbalkens 24de

Cap., som2 overskrives „Om Lonkys og Leiermaalssager".

Som det allerede antydes i denne Overskrift, vare endog Kys

under visse Betingelser strafbare. Den som kyssede en ugift

Kvinde lgi Lon for andre Mænd" s, d. e. uden andre

Folks Vidende , straffedes , naar det var skeet med

') I Indledningen til Fremstillingen afÆttens Retsforhold, Ann.

f. 1849, S. 289, have vi, ved at opregne disse Retsforhold, ikkun an-

fiirt som Tilfælde , i hvilke Sogsmaalsretten kunde fremtræde som

Ætsrettighed, tre saadanne Sager, nemlig Drabssager, Leiermaalssager

samt Injurier. Det videre Omfang af bemeldte Ret ere vi først

senere blevne opmærksomme paa. — 5) i cod. arnam. ; i cod. reg. er

Overskriften : Hvilke Forseelser ere strafbare imod Kvinder" (Hvat

saknæmt er vift konn). — 3) — a laun fyrir 08rum monnum. Det

er vistnok mueligt , sk jiindt neppe rimeligt , at der ved Ordene

„fyrir iiSrum monnum" sigtes til Kvindens Slægtninge.
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hendes Samtykke , med en Bod af tre Mark. Men

skete det imod hendes Villie. eller som det hedder, „der

som hun, vredes derover", var Straffen endog Landsforvis

ning '. Grunden til disse strænge Bestemmelser synes at

have været den , at man har betragtet LSnkysset som en

Tilkjendegivelse af den forforeriske Hensigt og som det

lorste Skridt til Udfiirelse af samme. Ved at digte et

Kjærlighedsdigt til en Kvinde, paadrog man sig Straf af

Fredloshed 2. Ogsaa her synes en lignende Tanke at ligge

til Grund, men for at fatte Aarsagen til den strængere Straf,

maa det dog derhos erindres, at der var fastsat Straf for

at digte endog et ganske uskyldigt Digt om en Person s.

En Anmodning til en Kvinde, om at maatte sove hos hende

(bioja svefnis), afsonedes fremdeles med Landsforvisning.

Gik man hen til en Kvindes Seng, for at bedrive Utugt (drygia

misræftu) med hende, var Straffen ligeledes den treaarige

Landsforvisning. Endelig anvendtes ogsaa denne Straf mod

den , der iforte sig den kvindelige Hovedbedækning , eller

klædte sig i Kvindeklæder , for ved Hjælp af saadan For

klædning at kunne forfore en Kvinde 4. Men kastede man

ined Magt en Kvinde ned, for at have Omgang med hende,

(ef maftr hry tr konu til svefnis — fellir ser konu) eller man

gik i Sengen til hende i saadant diemed , var Straffen

Fredloshed.

') 1 Forbindelse hermed findes den allerede under Ægteskabs-

forholdet berørte Bestemmelse om at Straffen for Lønkys , naar

Fruentimmeret er gift , altid er Landsforvisning , hvad enten hun

giver sit Samtykke eller ikke, jvfr. Ann. f. 1819, S. 263. — *)

Vigsl. 106, S. 150. — 3) Sst. S. 148. 4) I Sammenhæng bermed

giver cod. regius den udentvivl fornemmelig i Velanstændigheds-

hensyn grundede almindelige Bestemmelse, at Kvinder ei maae klæde

sig i Mandfolkeklæder , eller Mandfolk i Kvindedragt , under Straf

af Landsforvisning, jfr. Laxd. s., cap. 34, 35. Overtraadtes denne

Lov , kunde Sag anlægges af hvem som vilde.
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1 de her anforte Tilfælde tilkom Sogsmaalsretten

den paagjeldende Kvinde selv, dersom „hun vil vredes" over

den hende saaledes tilfolede Fornærmelse , men vilde hun

ikke sSge, tilkom Sogsmaalsretten den af hendes Frænder,

hvem Sogsmaalsretten. vilde have tilkommet mod Forfore

ren i Anledning af en fuldbyrdet Leiermaalsforseelse. .

Beviset fortes ved en Kvid bestaaende af fem eller ni af

Fornærmerens Naboer.

Den fuldbyrdede Liisagtighedsforseelse med en ugift

Kvinde, Jribaaren og som har fast Hjemstavn", straffedes

med Fredloshed 1.

Der gaves fremdeles Straffebestemmelser om Bortforelse

af Kvinde i den Hensigt at ægte hende, samt om Ledsagelse

af Kvinde, der sogte at romme bort fra sin Familie. Den

forstnævnte Forbrydelse (kvennanåm, konunam) straffedes

med Fredloshed. Straffen var den samme, hvad enten man

selv foretog Kvinderanet, eller man lod det udfore ved en

anden. For Medhjælperne ved selve Bortforelsen. for Styr

manden der forte Parret ud af Landet, for samtlige de Per-

soner, der delte Skib med dem paa Reisen fra Landet og

endelig for den, der modtog et bortfort Fruentimmer i sit

Hus, uden just at have den Hensigt at udlevere hende til

hendes Familie, findes Landsforvisnings- eller Fredlosheds-

straffe fastsatte2. Det forudsættes som hemærket, at Kvinde-

ranet skeer i den Hensigt at tage Fruentimmeret til Ægte

(vill eiga ganga). Fremdeles var det en Betingelse at Bort-

forelsen var skeet imod Fruentimmerets Villie. Bortforelse

med Fruentimmerets Samtykke , eller Bortforelse i anden

Hensigt end for at ægte det ranede Fruentimmer findes ikke

omtalt. At ledsage en Kvinde (kvennafylgjur), der sogte

ved Riimning at unddrage sig sin Formynders Familiemyn

dighed, hvad enten hun nu flygtede ud af Fjerdingen ellerud

') See i det hele Festa-p. 24 , S. 3$7 ff. — a) See Festa-p.

38—42, S. 353 ff., c. 29, S. 342, 343.
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af Landet, samt iuvrigt at understotte hende i dette hendes

Forehavende, straffedes med Landsforvisning '.

Den fuldbyrdede Leiermaalsforseelse maatte, som alle

rede anfort, afsones med livsvarig Fredloshed. Til Begre

bet udfordredes ikke Besvangrelse, hvorimod dette Moment

rigtignok havde en vis Betydning i processual Henseende2.

Bestemmelserne synes at have været anvendelige i lige Grad,

hvad enten Fruentimmeret var Mo eller Enke, hvad enten

hun allerede forhen maatte have været bleven forfort eller

hun havde sin Kjonsære uforkrænket. Det kan udentvivl

uden Dristighed antages, hvad ogsaa bestyrkes ved Vidnes

byrd af Sagaerne, at det forforte Fruentimmer i det væsentlige

forblev i Besidelse af sin Agtelse, og navnlig kunde vente

at opnaae et ligesaa hæderligt Giftermaal, som ellers, naar

det blot lykkedes hendes Frænder paa en ærefuld Maade

at opnaae Fyldestgjorelse for den Ætten overgaaede For

nærmelse. For Voldtægt findes ingen særlig Straffebestem

melse. Efter den Tilboielighed, vi i det folgende ville see

ikke faa Exempler paa, til at anvende flere Sogsmaal imod

samme Person, uagtet hvert af disse maaskee gik ud paa den

hoieste Straf, saavelsom efter Udtrykkene i Festa-p. 24 om

Sogsmaalsretten for de nys ovenfor omhandlede ForsSs paa

ved Forlokkelse, List eller Magt at opnaae Samleie 3, troe

vi imidlertid at burde antage, at hine forud for Forforelsen

gaaende Handlinger, i det Tilfælde at Samleie ved samme

blev opnaaet, ikke ere blevne absorberede i Sogsmaalet for

dette, men have constitueret særegne Sogsmaal ved Siden

af den egentlige Leiermaalssag. I Anledning af tiltvunget

Samleie opstode da to Sager, Sogsmaal for Leiermaal

og Sogsmaal for den forudgangne physiske Tvang. Her

ved tilveiebringes da en Analogi med Bestemmelserne

0 Festa-p. 29, S. 342, 343. — a) See Festa-p. 35, S. 349,

jvfr. ogsaa c. 26, S. 440. — 3) „Kvinden er sijgsmaalsberettiget

i de Sager — naar ikke Leiermaal faldbyrdes".
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om Lc'inkys, i hvilke netop ogsaa Hensynet til, om Tvang

var bleven anvendt eller ikke, var af væsenlig Indflydelse

paa Straffen '. Med Hensyn til Terminologien bemærkes,

at Ordet legorossok i Overskriften til Festa-p. 24 ogsaa

synes at indbefatte de i Capitlet omhandlede Forsiig paa

Leiermaal, hvorimod en saa vid Brug af Ordet legnrft neppe

foriivrigt paa noget andet Sted kan paavises 2.

Den Orden , hvori den forforte Kvindes paarorende

kaldtes til Sogsmaalsret for den Ætten nvérgaaede Be-

skjæmmelse , stemmede ganske overens med den , der

gjaldt for Formynderskab for kvindelige Slægtninge. Alt-

saa : Son, Datters Mand, Fader, samfædre Broder, Moder,

samfædre Sttstres Mand, o. s. v. Naar en gift Kone blev

forfort, tilkom Sogsmaalsretten hendes Mand, og i Overens

stemmelse med den i det foregaaende fremsatte Betragt-

ningsmaade af Losagtighedsforseelser , begaaede med gifte

Koner, hvorefter Mandens Ret til at paatale saadanne For

seelser maatte ansees i det væsentlige analog med den

Myndighed , der for Ægteskabet tilkom hendes Frænder

til at anlægge Leiermaalssag imod hendes Forforer , be

gynder ogsaa Opregnelsen af Folgeordenen med Ægte

manden. liSagsSger er forst Kvindens Mand, dersom han

er til , derefter Son , dersom han er ægtebaaren , sexten

Vintre gammel eller ældre", o. s. v. 3. Som bemærket ,

tilkom Formynderskabet og Sogsmaalsretten for Leiermaal

een og samme paarorende til Kvinden og Udtrykket lograft-

') Om Fruentimmeret var medskyldigt eller ikke, kom frem

deles i Betragtning i de senere ophævede Bestemmelser om forfdrte

Kvinders Arvcløshed, Arfa-p. 23, S. 228, Fcsta-p. 34, S. 348, Not.,

og sandsynligvis ogsaa ved Spørgsmaalet om den Bod , som For

mynderen kunde paalægge den forfSrte Myndling, Festa-p. c. 36, 48;

jfr. ogsaa om Bortforelse, Festa-p. c. 38 cfr. c. 29. — *) See S. 339

340, 341, 348 o. s. v. — 3) Festa-p. 25, S. 339.

1850. 14
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andi findes derfor ogsaa paa enkelte Steder ' brugt om

Sagsogeren for Leiermaal, medens Begreberne dog i Reglen

holdes skilte fra hinanden.

iSaar Leiermaal var forbundet med Besvangrelse, skulde

Sogsmaal anlægges Sommeren efter at Barnet var fodt, for

udsat at Barnet ikke blev fodt saa nær Althingstiden , (efter

Sondag i Fardageugen, Sommerens 7de Uge), at der ikke var

Tid til at foretage de ordinære Skridt til Sagens Anlæggelse.

Forsomte Sagsogeren dette, ansaaes Sogsmaalsretten præ-

scriberet. Undtagelse fandt dog Sted , naar Sagsogeren

ikke strax fik Kundskab om Sagen. „Ingen Leiermaalssag,

hvormed Besvangrelse folger, forældes (fyriiist)" — hedder

det — „inden Sagsogeren veed". For Udenfjerdingsmanden,

for hvem Besværlighederne ved at anlægge Sagen vare

storre, var en længere Tidsfrist end den anforte bestemt

for det Tilfælde, at Sagen meget sildigt paa Foraaret blev

bekjendt for ham, men han maatte da strax samme Sommer

ved Althingets Slutning , ved en Lysning fra Lovbjerget

gjore Anmeldelse om sit Sogsmaal og derefter ufravigelig

anlægge Sagen den folgende Sommer. Én vigtig alminde

lig Udvidelse af Præscriptionstiden fandt fremdeles Sted

for det Tilfælde, at den indstævnede ikke fandtes skyldig,

') See t. Ex. S. 338, 342, 343. Man kunde synes at der

heraf kunde sluttes, at Søgsmaalsretten for Leiermaal egentlig er

bleven betragtet som en Formynderrettighed. Herimod maa imidler

tid erindres, at et almindeligt Begreb om Formynderskab, der kunde

indbefatte dels de forskjellige Formynderrettigheder, dels Sogsmaalsret

for Leiermaal , vistnok vilde have fremkaldt en Opstillelse af en

fælles Slægtfølge for samtlige disse Rettigheder. En saadan Undes

imidlertid ingensteds , hvorimod den for disse Familiemyndigheder

gjældende fælles Slægtkabsorden udførligen anfSres specielt for

tvende af disse Rettigheder, Fæstningsretten og Søgsmaalsretten

for Leiermaal , og for den sidnævnte Rets vedkommende med den

Bemærkning, at „den Mand altid er Sagsoger for Leiermaal, som

er den rette Fæstningsmand" (ikke rette Formynder); Festa-p. 35.
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idet man nemlig da endnu den folgende Sommer kunde

anlægge Leiermaalssagen mod en anden Person. Sogsmaal

for Leiermaal uden Besvangrelse maa, uagtet Fortolkningen

af den herom givne Bestemmelse , vistnok efterlader

nogen Tvivl, antages ufravigeligt at have maattet anlægges

Sommeren efter at Samleiet havde fundet Sted, dersom det

ikke var sildigere end Liiverdagen i Fardageugen , uden

Hensyn til om Sagsogeren derom til denne Tid blev vidende

eller ikke1.

Man kunde anlægge Leiermaalssag under eet mod saa-

mange Personer, man vilde2. Dette maatte fornemmelig

komme til Anvendelse, naar Fruentimmeret var blevet be

svangret , og der ikke havdes Kundskab om Forforeren.

Lykkedes det da ikke den forste Sommer at overbevise

nogen, kunde man da vel, efter hvad nys er anfort, den

folgende Sommer anlægge ny Sag imod saamange, man

fandt for godt, men herved var da ogsaa en Grændse sat

for ethvert Forsog i den omhandlede Retning. Naar Leier-

') Sce i det Hele c. 35, S. 349, c. 36, S. 351, c. 52, S. 372

ft. c. 34, S. 349. Med Hensyn til SpSrgsmaalct om Præscription af

Sogsmaalsret i Almindelighed efter Grågas, kan der skjelnes mellem

flere Slags Sager. 1 nogle fandt ingen Præscription Sted, hvorpaa

vi i det fulgende ville finde Exempler, og hvilket navnlig synes

at have været gjældende i Contractsphæren. 1 de Sager , hvor Præ

scription fandt Sted, skjclnedes der væsentlig atter mellem dem , der

skulde anlægges paa et af de næste tre Althinge, og dem, der , saaledes

som Tilfældet var i det heromhandlede Forhold, ikkun kunde an

lægges paa eet Althing. I Reglen regnedes Præscriptionstiden først

fra det Tidspunkt, naar Sagen blev bekjendt for Sagsugeren (tempus

utile}; see i det hele I., S. 45, 93, 176, 226, 251, 346, 375, 441,

11., S. 103, 136, 148, 190, 253, 279, o. s. v. I de ovenanførte

Bestemmelser om Præscription af Leiermaalssager er det forudsat ,

at Sagen anlægges paa Althinget. At denne Sag iøvrigt ogsaa ,

ligesom enhver anden Sag, har kunnet anlægges paa Vaarthinget ,

sees t. Ex. af c. 49, S. 369. — a) Cap. 35, S. 350.

14*
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maal var begaaet i Udlandet, kunde Sag imod Forforeren

ikke anlægges i Island inden tre Vintre vare forlBbne (for

nemlig at give ham Tid til at komme tilstede og forsvare

sin Sag), med mindre enten Forforeren eller Fruentimmeret

eller ogsaa Barnet inden hin Tidsfrist kom tilbage til Landet,

i hvilket Fald Sagen strax kunde anlægges '. Naar Forforeren

il (ide inden Sagens Anlæggelse, bortfaldt Leiermaalssagen2.

Stævningen i Leiermaalssager gik ud paa, at den ind

stævnede havde ligget hos Fruentimmeret og kommet i de

Omstændigheder (vændir) at de vilde have avlet et Barn,

dersom Naturen saa havde villet det (ef beim væri pat

skapat)*. Det var altsaa dette, der skulde bevises. Be

viset fortes ved en Kvid af de ni Bonder , som boede

nærmest ved det Sted, hvor Leiermaalet var blevet begaaet.

Kjendtes dette Sted ikke , sammensattes Kviden af de

Bonder, som boede nærmest den sagsogtes Hjemstavn, og

var endelig heller ikke dette Sted bekjendt, da af dem, der

boede nærmest det forforte Fruentimmers Hjemstavn4. Disse

Bunder skulde da, i Vidners Nærværelse, hjemme i Boigden

opfordres til at indfinde sig paa Thinge , og der afgive

Vidnesbyrd, hvilken Opfordring, ifolge en vistnok almindelig

Regel, i det seneste maatte skee fjorten Nætter for Althingets

Begyndelse5. Man var imidlertid ikke udelukket fra at

anlægge Sagen samme Sommer, om end Leiermaalet blev

begaaet endnu sildigere; man stævnede da saa nær Altbings-

tiden man vilde, og i dette Tilfælde maatte Kviden sammen

sættes af dem, som boede nærmest det paagjældende Sted

') Cap. 30, S. 343, 344, c. 55, S. 380, jvfr. Vigal. 99, S. 138.

— *) Cap. 28, S. 342. — 3) Cap. 34, S. 3l8, 349, jvfr. c. 49,

S. 369. — 4) Cap. 24, S. 338, 339, c. 33, S. 347, e. 34, S. 349.

— *) Cap. 52, S. 373, jvfr. Vigsl. 30, S. 58. Naar Sagen an

lagdes paa Vaarthinget , maatte Kvidmændene tilkaldes med en

Uges Varsel, j>ingsk.-p. 37, S. 100, 102.
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blandt de paa Thinget netop tilstedeværende Bonder1. For-

ovrigt kunde Sagsogeren vælge simpelthen ved Thingets

Begyndelse at lyse sin Sag istedenfor at stævne, men i dette

Tilfælde maatte da Kvidmændenc ufravigelig tilkaldes hjemme

i Boigden 2.

Naar Leiermaal var begaaet i Udlandet , anvendtes

som Bevismiddel en af Goden dannet Tylfterkvid 3.

Foruden til den egentlige Straf for Leiermaal, stævnedes

Forforeren ogsaa til at betale Leiermaalsboden, den saakaldte

réttr, til den forforte Kvindes nærmeste eventuelle Arving4,

om hvilken Bod nærmere vil blive handlet i det folgende.

Det stod Sagsogeren frit for at forfolge Sagen til Dom ,

eller slutte Forlig, men gik han ind paa et ringere Forlig

end Leiermaalsbodens Belob, da kunde enhver, der vilde,

paatale en saadan utilborlig Mildhed eller Svaghed , der

maatte afsones af Sagsogeren med en Bod af sex Mark,

hvorhos enhver, der vilde, havde Ret til at anlægge Leier-

maalssagen og forfolge den efter Lovens Strænghed , og

da tillige nyde den dermed forbundne Fordel fl. Vi feile

neppe ved at antage, at disse almindelige Sogsmaal, der

svare til Romerrettens actiones populares og hvorpaa mange

Exempler forekomme i Grågas, idetmindste tildels ere frem

kaldte af en hos Folket boende Retsbevidsthed, der vilde,

at den, der, som i det forhaandenværende Tilfælde, havde

tilfoiet en Familie en Beskjæmmelse, ogsaa led et foleligt

Onde derfor , hvorved Familiens Ære kunde gjenoprettes.

Vi turde maaskee i denne Henseende erindre om den Uvillie,

det vakte, da Sagen om Goden Arnkels Drab blev forfulgt

med saa lidet Eftertryk , at ved Forliget kun een af Del-

') See i det hele e. 52, S. 372 ff, c. 33, S. 3l7, c. 34, S. 3l9, c. 38,

S. 354, c. 39, S. 355, c. 49, S. 369, jvfr. c. 24, S. 338, 339,

c. 25, S. 340. — a) See c. 34, S. 349, c. 52, S. 374, j)ingsk.-p.

37, S. 104. — 3) Cap. 30, S. »44. — 4) See navnlig c. 34, S. 348,

c. 49, S. 369. — a) Cap. 52, S. 375, c. 33, S. 348.
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tagerne i Drabet blev forvist Landet i 3 Aar , thi man

fandt, „at Eftermælet ei var saa hæderligt, som rimeligt

var for en saadan Ilovdings Drab" '.

Naar Leiermaal var forbundet med Besvangrelse, kunde

Sagsogeren tillige anlægge Paternitetssag mod Forforeren

(at sækia mann til fafternis). Dette var en særkilt Sag, i

hvilket Beviset i Reglen fortes ved de fem Bonder , der

boede nærmest den sagsSgtes Hjemstavn. Denne Sag var

af megen Vigtighed, da det uægte Barns Forsorgelse, efter

hvad vi have udviklet i det foregaaende, indtil det 16de Aar

maa antages at have paahvilet Faderen eller hans Æt.

Naar Faderen under Leiermaalssagen, efter Lovens Stræng-

hed , blev dSmt til Fredloshed , overtog Fjerdingen eller

Vaarthingsdistrictet ifolge de almindelige Regler om Folgerne

af FredWishedsstranen, imod at erhverve Halvdelen af hans

cbnfiskerede Formue, Forsorgelsen af samtlige hans trængende

paarorende, og da navnlig forsi og fremmest af det paa-

gjældende uægte Barn. Blev Faderen imidlertid senere

benaadet, maatte han overtage Barnets Forsorgelse 2.

Det var udentvivl fornemmelig for Paternitetssagens

Skyld , at Torturen blev anvendt imod det besvangrede

Fruentimmer, for at bringe hende til at opgive Forforerens

Navn, ligesom Mangel paa Oprigtighed i denne Henseende

i den ældre Tid medforte den ovenanforte Straf for hende,

at blive gjort arvelos. Som bemærket, fortes Beviset for

Paterniteten i Reglen ved Kvid, men der omtales tillige3 at

andet Bevismiddel, nemlig JcrnprSven (skirsla 4), hvilken

') Eyrb. s. c. 38. — «) Cap. 36, S. 352, Jbingsk.-p. c. 31 ,

S. 86, c. 42, S. 124, 125, Um.-b. c. 3, S. 237, o. 22, S. 277,

278. — s) Festa-p. 45, S. 361, c. 26, SS. 341, Um.-b. 34, S. 299;

jvfr. Fcsta-p. 55, S. 380, 381, c. 33, S. 347. I andre Sager end

de an furie, der alle angaae Losagtighcdsforseelser, findes Jernprøven

ikke anvendt. — 4) Jvfr. med Hensyn til dette Udtryk Laxd. c. 18,

Gulath.-Xi. c. 24, Frostath -U. IL, 1, Eidsivath.-Kr. B. I., 42.
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Prove aflagdes af Mandfolk ved at bære Jern (jårnhurftr) og

af Fruentimmer ved det saakaldte ketiltak, at taka i ketil ',

d. e. ved at neddyppe den blottede Haand i en sydende

Kjedel, eller ved at optage Stene af en saadan Kjedel1.

Om Jernprovens Forhold til Kvidbeviset, haves ingen

directe Bestemmelse. Af de Lovsteder , hvor samme be

handles , sees det imidlertid, at den i Losagtighedssager

— derunder indbefattet Blodskam , Losagtighedsforseelse

med gift Kone og Nonne, i hvilke Sager Jernproven endog

fortrinsvis synes at have kommet til Anvendelse — kunde

aflægges saavel af Forforeren som Fruentimmeret. I Au-

ledning af Losagtighedsforseelse med gift Kone hedder

det: „Nu byder han (Forforeren) Jernbyrd, og skal man

da ikke nægte den"; c. 33, S. 347. Maaskee kan man,

i Henhold til det anforte, antage, at Forforeren altid ved

Sagens Begyndelse har kunnet tilbyde Jernbyrd og at der

ved Anvendelse af Kvid bortfaldt, hvorimod Fruentimmeret

muligen, foruden den samme Ret, hvilken hun vel ikke let

vilde gribe til, uden bestemt at vide, at Kvidbeviset ikke

vilde lykkes for hende, ogsaa har kunnet forst prove dette,

og derefter, naar Beviset glippede, aflægge Jernproven.

Hjemmerygte (heimiskvior) eller onde Tungers Tale

maatte ikke anvendes mod nogen som Bevis for Paternitet2.

Man kunde ikke anlægge Paternitetssag mod flere end

een Mand samme Sommer, men efter et forgjeves Forsog

kunde man næste Sommer anlægge Sag imod en anden,

derefter den folgende Sommer mod endnu en tredie, o. s. v.,

indtil man fandt den rette Fader : „aldrig præscriberes

den Sag , medens det er ubevist , hvem Faderen er til

Barnet" ».

') Jfr. d. ældre Edda, GuoriinarkviSa, III., Frosta tli.-L., 111., 15,

Bjark.- R. , 69 , Eidsivath-Kr. B. , I., 42; Arnesens isl. Better-

gang, S. 182 ff. — a) Cap. 45, S. 361, jvfr. c. 33, S. 347. —

s) See om Pateraitetssagcr i det hele c. 26, S. 340, 341, c. 28,
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Vi have seet, at Forforeren kunde komme til at taale

to Sogsmaal i Anledning af et og samme Leiermaal ,

nemlig baade for det fuldbyrdede Samleie og for det for-

udgaaede Forsog paa samme. Disse Sager vare da ganske

uafhængige af hinanden, og navnlig sammensattes Kviden

i den forstnævnte Sag anderledes end i den sidstnævnte ,

i hvilken Kvidudsagnet altid afgaves af den sagsogtes

Nabobonder. At anlægge to eller flere Sager mod samme

Mand, af hvilke hver for sig maaskee mcdforte den hoieste

Straf, og blandt hvilke Straffen for den storste Forbrydelse

maatte absorbere Straffen for de Svrige, kunde ingenlunde

ansees overflodigt eller unyttigt , idet den ene Sag jo let

kunde tabes, f. Ex. ved Formalitetsfeil eller ved uventede

Indsigelser , hvorved det kunde komme til Nytte at have

en anden Sag i Baghaanden, ligesom vel ogsaa den Sag-

soger , der havde flere Sogsmaal , dersom han foretrak

Forlig, kunde forskaffe sig fordelagtigere Vilkaar end ellers.

Vi skulle nu anfore nogle flere Tilfælde, i hvilke saaclanne

særskilte Sogsmaal kunde anlægges ved Siden af den egentlige

Leiermaalssag. Et vigtigt Exempel herpaa frembud det

Tilfælde, at Fruentimmeret dode efter Barselen, og som en

Folge af samme (af barnburft). Forforeren straffedes herfor

med Fredlushed og, som det hedder, „Sogsmaalet tilkommer

den, som er sogsmaalsberettiget i Leiermaalssagen". Kviden

sammensattes af ni Bonder, der boede nærmest ved det Sted,

hvor Fruentimmeret dode1. Fremdeles synes dette at have

været Tilfældet med Blodskamssager2. At disse Forseelser

S. 342, c. 33, S. 347, c. 35, S. 350, 351, c. 45, S. 361, c. 49,

S. 368, c. 52, S. 374, 375.

') Cap. 52, S. 375. — a) See c. 55, S. 381, samt om Leier

maal i Udlandet c. 30, S. 343 : — „Dersom Slægtskab finder Sted

mellem dem, kan der, saafremt der siiges for Leiermaal, anlægges

Sag for Blodskam, ligesom om det her var blevet begaaet , (i den

latinske Oversættelse er Stedet opfattet anderledes).
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bleve Gjenstand for en særegen Sag , synes allerede at

folge deraf, at Blodskamssager i de lavere Grader ikkun

straffedes med Landsforvisning , og at man saaledes ved

at folge en modsat Anskuelse vilde komme til det urimelige

Resultat, at en Forbrydelse, hvori det offentlige viste sig

særlig interesseret, er bleven straffet mildere, end en For

seelse, hvorved kun den enkelte Families Ære blev krænket,

jvfr. c. 30, S. 343. At Sogsmaalsretten i Blodskamssager,

hvilket i og for sig kunde synes synderligt, har tilkommet

det forforte Fruentimmers Slægt, folger fremdeles udentvivl

deraf, at der i de detaillerede Regler om disse Forbrydelsers

Forfolgning ingen Antydning findes om at Sogsmaalsretten

skulde tilkomme andre end Frænderne, ligesom det synder

lige vistnok bortfalder derved, at det var gjort til Pligt

for den sogsmaalsberettigede at anlægge Sagen og forfolge

den efter Lovens Strænghed , idet det nemlig gjaldt ham

Straf af Landsforvisning, dersom han overhovedet sluttede

Forlig om saadan Sag. Saaledes kunde da Sagsogeren

slutte Forlig i den egentlige Leiermaalssag, medens Blod-

skamssagen blev straffet efter Lovens Strænghed , eller

Straffen dog ialfald maatte formildes ved en Naadcsact af

Lovretten '. En lignende særskilt Sag opstod udentvivl

ligeledes ved Forforelse af Nonner , hvorfor Straffen var

Fredloshed 2. Derimod kan det neppe antages , at Ægte

manden har haft et dobbelt Sogsmaal , naar hans Kone

blev forfort, allerede af den Grund, at Ægtemandens Sogs

maal i Anledning af hans Hustrus Forfinelse, ved at sættes

overst i Opregningen af Folgeordenen for Sogsmaalsretten

for Leiermaal, er blevet stillet ved Siden af det almindelige

Leiermaalssogsmaal. Imod et saadant særligt Sogsmaal i

dette Tilfælde tale derhos Bestemmelserne om de Tilfælde,

') See c. 31, 32, 44, 49, 55. Jvfr. itivrigt, hvad der om

Blodskam er bemærket i det foregaaende, Annal. f. 1849, S. 221,

222. — 2) Cap. 33, S. 316, c. 44, S. 358, c. 49, S. 365.



218 DEN ISLANDSKE FAM1LIERRT EFTER GRÅGÅS.

i hvilke den gifte Kones Frænder kunde komme til at

anlægge Sagen, hvilket nemlig gjaldt, n'aar Losagtigheds-

forseelsen blev begaaet i Udlandet, og Ægtemanden ei selv

var tilstede i Island for at anlægge Sagen, saavelsom naar

Forseelsen forst blev opdaget efter Mandens DSd '. Sager

i Anledning af Blodskam, samt Forforelse af Nonner eller

gifte Koner præscriberedes forst med det tredie Althing2,

og den strængere Anskuelse af disse Forseelser viste sig

dels deri, at Forlig ikke vilkaarligen kunde afsluttes, men

en Strafformildelse alene kunde bevilges af Lovretten, dels

deri , at man ikke kunde fremsætte den Indsigelse , at

bave været ubekjendt med de individuelle Forhold (Slægt

skabet o. s. v.), der gjorde Liisagtighedsforseelsen særlig

strafværdig s. Beviset lortes i disse Sager i Reglen ved

en Kvid af ni Bonder, der boede nærmest den sagsogtes

Hjemstavn4, men som alternativt Bevismiddel nævnes dog

paa et Par Steder, som ovenfor berort, ogsaa Jernproven 5.

Yi have endnu at omhandle et Par Tilfælde, i hvilke

Leiermaal betragtedes mildere end sædvanligt. Leiermaal

med en Kvinde, som var undergivet Gjældstrældom, straffedes

saaledes med Landsforvisning , hvilken Straf imidlertid

. forhoiedes til Fredloshed, naar Sagsogeren stod i et saadant

nært Forhold til hende , som gav Ret til Drabshevn for

Leiermaal (som Ægtemand, Son, Fader, Broder, Fosterfader,

Fosterbarn), eller hun i al Fald havde en fri (uægte eller

umyndig) Son". Leiermaal med en frigiven Kvinde afsonedes

med Landsforvisning , „med mindre Barnet blev skjænket

sin Frihed"7, eller hun forovrigt havde en fri Son, i hvilket

Fald Straffen var Fredloshed 8. Leiermaal med Trælkvinde

bodedes med tre Marks Boden9. Endelig gaves der et Tilfælde,

') Cap. 30, S. 343, Note 5, c. 55, S. 380. — a) Cap. 32,

S. 346, c. 36, S. 351, 352. — 3) Cap. 44, S. 358, c. 49, S. 367. —

*) Cap. 44, S. 359. — 3) Cap. 33, S. 347, c. 55, S.381. — 6) Festa-p.25,

S. 339, 340. — 7) Jvfr. Arfa-p. 4, S. 178. — 8) Sst. S. 340. — a) Sst.



DUN ISLANDSKE FAMILIERET EFTER GR.iGAS. 219

i hvilket hverken Fredloshed, eller Landsforvisning eller tre

Marks Boden, ja end ikke den sædvanlige Leiermaalsbod

anvendtes, nemlig for Leiermaal med omvandrende Betlerske.

Kun dersom Forforeren ikke strax vedgik Paterniteten og

overtog Barnets Forsorgelse. maatte han betale Leiermaals-

boden (réttr)*.

Kaster man et Blik paa de saaledes udviklede Hoved

træk af Leiermaålsmaterien , bliver det udentvivl klart, at

det ikke kan gaae an med de Forfattere, der have be-

' skjæftiget sig med den oldislandske Retsforfatning, i disse

Bestemmelser at ville soge et Udtryk for et strængt sædeligt

Princip , hvilket de samme Forfattere endog indromme

ingenlunde svarer til de Skildringer af Folkelivet og Folke

bevidstheden , som vi finde i Sagaerne. Det rette Princip

for hine Bestemmelser troe vi derimod at burde soge i

Familiens Æresfolelse , der stærkt blev krænket ved en

kvindelig Slægtnings Forforelse. Kun saaledes synes man

at kunne forstaae de hSie Straffe, der kun gjaldt for Mands

personer, ikke for Kvinder, saavelsom den Omstændighed,

at Sogsmaalsretten tilkom Fruentimmerets Familie. Af

stiirst Vigtighed med Hensyn til dette Sporgsmaal er

imidlertid udentvivl den særdeles Betydning , som i Hen.

seende til Straffens Storrelse tillagdes Sagsogerens nærmere

eller fjernere Slægtskab til Fruentimmeret , naar hun var

undergivet Gjældstrældom , og navnlig den Omstændighed,

at medens Straffen var saa stræng i Almindelighed, anvendtes

aldeles ingen Straf for Forforelsen af den omvandrende

Betlerske, der, ved „egenraadigen og imod sin nærmeste

eventuelle Arvings Villie" og l.formedelst Dovenskab" at have

valgt Betlerveien, — thi kun om denne Classe af Betlersker

synes hin Bestemmelse at have kunnet gjælde2 — maatte

ansees at have sondret sig fra sin Familie. Blandt de

0 Cap. 26, S. 340, 341, c. 49, S. 368. — a) See ovenfor

S. 190.
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flere Smaatræk der fremdeles tale for vor Anskuelse, ville

vi endnu kun gjore opmærksom paa det Hensyn til den

injurierende Character , der ligger i Forudsætningen om

at Fruentimmeret „vredes" over de Forsog , der gjores

paa at opnaae Samleie hos hende , paa de interessante

Bestemmelser om Straffen for Kjærlighedsdigte , samt

endelig paa et Sted i Festa-p. c. 36 , hvor man , midt i

Leiermaalsmaterien, overraskes ved at see Sager om ære

krænkende Digte stillede sammen med Leiermaalssager i

den Bestemmelse , at der om ingen af disse Sager skal

foretages Lysning ved Althingets Slutning, Aaret forinden

Sagen skal anlægges , med mindre Sagsogeren er i en

anden Fjerding end Forforeren, en Forskrift, der iovrigt uden

tvivl har sin Grund i Hensynet til det odiose i en saadan

forudgaaende Anmældelse, samt maaskee til det onskelige

i at saadanne Sager, i hvilke det kun gjaldt en privat

Fyldestgjorelse, om muligt glemtes og bortfaldt.

2. Injurier*. Vi kunne inddele disse i verbale, symbolske

og reelle Æresfornærmelser. Oe sidstnævnte ville finde deres

Plads under Fremstillingen af Bestemmelserne om Legems

beskadigelser i det folgende. Symbolske Injurier omtales

kun med faa Ord. Benævnelsen for samme var „at gora

nio". Straffen var Landsforvisning og Beviset fortes ved

Tylfterkvid. „Det er Nid" — hedder det — „iiaar man

indridser Fornærmelser i Træ (skerr trénio manni) eller reiser

iVidstang, eller rister fornærmende Indskrifter paa den2.

Ved Verbalinjurier maae vi skjelne imellem, om Ære

fornærmelsen var indklædt i Digt eller i ubunden Tale. For

nærmelige Ord benævnes a|)éttaror& (egentlig lunge Ord),

illmæli, åljotr (krænkende Ord), lastmæli, håftung (Spot), nio s.

Ærekrænkende Ord i ubunden Tale inddelte man i fullréttisorft,

for hvilke der, foruden den egentlige Straf, til den fornærmede

') Om disse handles i Vigsl. c. 104-107, S. 143, ff. — •) Cap. 105,

8. 147. — ■) See c. 104, S. 143, 145, c. 115, S. 189, c. 105, S. 146.
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blev at udrede den almindelige personlige Bod (réttr),

hålfréttisorft, hvilke kunde afsones med den halve Bod, og

endelig dem, i hvilke en hoiere Bod maatte betales end réttr.

„Det er fullréttisorft" — hedder det — „uaar man siger til en

anden , hvad der ikke kan opfattes i en god Mening"'

(er eigi må færa til gofts) '. Hvert Ord skulde tages i den

naturlige Forstand og navnlig maatte man ikke lægge

digteriske Betydninger i Ordene (ekki skal at skåldskapar-

mali råfta). Straffen for fullréttisorft var Landsforvisning.

Som fullréttisoro omtales specielt at benævne en med et

Ogenavn (at . rei5a auknefni til håftungar manni) eller

endog blot at give en et andet Navn , end han har ,

„naar hin vil vredes derover". Fremdeles Indklædelsen af

en Æresfornærmelse i Formen af overdreven Lovtale; „det

er Overdrivelse (yki), naar man siger noget, der ikke kan

være Tilfældet, om en anden Mand, eller om nogen af de

Ting, der tilhore ham, og man gjor det til Fornærmelse

(til håoungar) for ham'* '. Endvidere betragtedes det som

en saadan Fornærmelse, naar man uden Reservation (ifalaust)

stævnede en Mand for Tyveri , uden at kunne fBre Bevis

for denne sin Paastand3. Endelig hedder det: „Dersom

man gjor en Mand Bebreidelser (brigzl) og (i cod. reg.

eoa — eller) anvender ærekrænkende Ord (mælir åljot), om

han end siger sandt, da gjælder det Landsforvisning" o. s. v.4.

Efter denne Bestemmelse , der dog ikke er ganske klar ,

synes Beskyldningens Sandhed ikke at have medfort Fri

tagelse for Straffen. Herved maa dog erindres , at der

ingen Straf var for at stevne en Mand for Tyveri , uden

at kunne fore Bevis for sin Anklage, naar han forhen var

bleven overbevist om en saadan Forbrydelse, og Sagsogeren

havde troet at han var skyldig og navnlig ikke stævnet

ham mod bedre Vidende 5. Straffen var den samme, hvad

') Cap. 104, S. 144. — a) Cap. 105, S. 146, 147. — ') Cap.

115, S. 189. — *) Cap. 105, S. 146. — 3) Cap. 115, S. 189.
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enten Injurien blev fremsat i den fornærmedes Paahor eller

i hans Fraværelse. Kun med Hensyn til Beviset forholdtes

forskjelligt i disse Tilfælde. Var den fornærmede tilstede,

maatte han kalde de tilstedeværende til Vidne paa For

nærmelsen, hvilke Vidner da, under Straf, vare pligtige til

at indfinde sig paa Thinge og afgive sit Vidnesbyrd.

iNaar kun en tredie Mand var tilstede, og saaledes et fuldt

Vidnesbyrd, hvortil to Mænd i det mindste udfordredes ',

ikke kunde haves , eller dersom de tilstedeværende vare

Personer uden Vidnedygtighed (Born, vanvittige), maatte

en Tylfterkvid anvendes som Bevis. Var der endelig

slet ingen tilstede, „da er det ikke mneligt at nævne Vidner,

men den fornærmede skal hævne Ord med Ord , om han

vil , og tale lige ondt igjen , uden at paadrage sig noget

Ansvar"2. I dette Tilfælde kunde saaledes intet Sogsmaal

anlægges. Men pralede den ene af dem sidenefter af sine

Ord, da „er det Bagtalelse"3. Beviset for Ærefornærmelser,

udtalte den fornærmedes Fraværelse (ef maftr mælir vio

mann afheyranda) , eller , som det i den nysanforte Be

stemmelse kaldes, Bagtalelse (bakmæli), fortes enten ved

Tylfterkvid eller ved fem Jordeiere, der kunde bevidne, at

de enten alle paa engang,' eller hver for sig, til forskjellige

Tider havde hort de paaankede Ord af Diffamantens Mund4.

') Jvfr. navnlig Landabr.-p. 2, S. 213. — 2) Cap. 104, S. 145.

— a) Sst. — 4) Cap. 104, 105, S. 145, ff. Dette Femmandsbevis

synes med Hensyn til Bevisets Cjenstand at maatte stilles sammen

med det egentlige Vidnesbyrd („om hvad de have hørt eller seet ,

skalle Vidner give Vidnesbyrd", Vfgsl. 73, S. 115, i Modsætning

til Kvidbeviset, der gik ud paa hvad Kvidmændene „troede" —

ver hyggjum , Arfa-p. 7 , S. 191 ,) medens det dog adskilte sig

fra Vidnebeviset, dels deri, at det aflagdes af Mænd, der ikke i

Oieblikkct vare blevne opfordrede til at vidne, jvfr. Annal. f. 1849,

S. 166, jbingsk.-p. 13, S. 44, dels ved at Formerne ved dets

Aflæggelse (Bevidnelse paa sin Ære, pegnskaparlagning) synes at

have været de samme, som ved Mededsmændsbevisct , medens der
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Vi have her talt om de almindelige Ærefornærmelser

i ubunden Tale, de saakaldte fullréttisorft, for hvilke Straffen

var Landsforvisning. Til denne Straf kom derhos, naar For-

nærmeren var Tjenestekarl, Fortabelse af hans Condition '.,

I Modsætning til fullréttisorft stode dels de Fornærmelser,

hvorfor en dobbelt personlig Bod, réttr. erlagdes, hvilket

nemlig var Tilfældet , naar Fornærmelsen var udtalt paa

Thinge, dels de saakaldte hålfrettisorft, for hvilke kun Halv

delen af den sædvanlige Bod udrededes. Som hålfréttisoro

ansaaes de Fornærmelser, der kunde forstaaes lige saa vel

i en god som i en slem Mening. Der bodedes da , som

bemærket, halv Bod, hvorimod iovrigt ingen egentlig Straf

anvendtes (varnar eigi vio lSg). Naar hålfréttisoro imidlertid

udtaltes af Tjenestekarl mod Husbonden, eller af Træl mod

en fri Mand, stilledes Fornærmelsen lige med fullréttisorft 2.

Endelig gaves der tre fullréttisorft, som medforte Fredloshed

samt en vis Ret til Hevn, nemlig „naar Mænds Tale (måls-

endar) forværres saaledes", at den ene kalder den anden

ragr, feig, eller stroftinn eller sorftinu, d. e. beskylder ham

for Omgjængelse mod Naturen (i den latinske Oversættelse:

fæminæ instar compressum, vel muliebria passum).

Indklædelse af Ærefornærmelser i digterisk Form var

i Island meget almindelig, og ved at forplantes fra Mund

til Mund kunde selv et meget uskyldigt Digt jyore den

Person, der var Gjenstand for Digtet, latterlig og skade

hans Anseelse. Grågås fastsætter derfor ogsaa Straf saavel

for rosende, som for lastende Digte. „Hverken maa man

digte (yrkja) om en Mand Lov eller Last" 3. Straffe

bestemmelserne for Digte (skåldskapr) vare ogsaa strængere

end for Ærefornærmelser i ubunden Tale. Der skjelnedes

imellem Smædedigte eller Digte, hvori fandtes Forhaanelse

med Hensyn til Slægtskabet til den Part, som forte Beviset, hen

vises til Reglerne om Kvidbeviset.

') Cap. 104, S. 144. - a) Sst. — 3) Cap. 106, S. 147.
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(håftung , lastmæli , nio) , hvortil navnlig ogsaa henhørte

rosende Digte , „som digtedes til Fornærmelse" * , og

Digte , hvori der ingen Spot eller Fornærmelse var. Ved

Straffebestemmelserne er der taget Hensyn til det ældste

islandske Versemaal, det simple, af otte korte Verslinier

hestaaende, saakaldte Fornyrftalag, der ved sin ukunstlede

Indretning mest af alle de gamle Versarter nærmer sig den

ubundne Tale. Det hedder nu: „Ei skal man vredes over

Fjerdedelen af et Vers (d. e. to Verselinier), undtagen der

er Last deri" 2. Straffen i dette undtagne Tilfælde findes

imidlertid ikke bestemt. For at digte et halvt Vers (fire

Verslinier), hvori der var Haan, var Straffen Fredloshed.

Naar Digteren derhos „kvad", d. e. sang Verset, og lærte

en andet det, paadrog han sig endnu et særligt Sogsmaal

herfor, der ligeledes gik ud paa Fredloshed. Samme Straf

gjaldt det for den , der lærte Verset , og kvad det til

Forhaanelse for den paagjeldende. Ligeledes anvendtes

Fredloshed for at synge, til Haan imod en Mand, et Digt,

der var digtet om en anden Person , og fremstod der et

„vidtsvævende Digt" (vioåttu-skåldskapr), d. e. et Digt, hvori

Digteren ikke havde haft Hensyn til nogen enkelt Person,

men til en hel Boigd, stod det enhver frit for at anlægge

Sag mod Digteren og lade ham domme til Fredloshed.

Særlig omhandles Smædedigt imod de Svenskes eller de

Danskes eller Nordmændenes Konge (konung Svia , Dana

efta Norftmanna), hvorfor Straffen var den sædvanlige, men

Sogsmaalsretten tilkom den vedkommende Konges Betjente

(huskarlar), dersom der var nogen af dem i Landet, og de

vilde sSge , i modsat Fald kunde Sag anlægges af hvem

' der vilde. At kvæde Nidsang fra Lovbjerget medførte ,

foruden Fredloshedsstraffen, ogsaa en vis Ret til Hævn, hvor

om i det folgende s. Grågas tænker sig ogsaa det Tilfælde,

0 Sst. S. 148. — a) Cap. 106, S. 148. — s) See i det hele

c»p. 106, S. 147, ff.
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at Nidviser digtedes af flere Personer i Forening. Naar

der vare to Personer om et halvt Nidvers, saaledes at hver

af dem digtede to Verslinier , ansaaes de begge med

Fredloshed. Den samme Straf gjaldt endog, naar der var

fire Personer om et halvt Vers, eller otte Personer om et

helt, saaledes at hver for sig kun digtede een Verslinie'. Vi

gaae nu over til de uskyldige, ikke forhaanende Digte.

Et saadant uskyldigt Digt, der hestod af eet Vers, straffedes

med tre Marks Boden. Men digtedes der flere Vers, blev

Straffen Landsforvisning. Naar to Personer forenede sig

om at digte et saadant Digt, straffedes de med tre Marks

Boden, om de end ikke digtede mere end to Verslinier hver2.

Sogsmaalsret for Diffamation forældedes med det tredie

Althing, efterat Sagsogeren var kommen til Kundskab om

Fornærmelsen 3. Om Præscription af Injurier fremsatte i

den fornærmedes Paahor findes ingen Bestemmelse , men

ialfald kan det antages, at Præscriptionstiden ikke i dette

Tilfælde har været længere end i hint.

Der var i Reglen ikke Sporgsmaal om nogen Sogsmaals

ret som Ætsrettighed i Anledning af Ærefornærmelser. Et

Exempel derpaa have vi dog allerede seet i Bestemmelserne

om Kjærlighedsdigte, hvorfor Fruentimmeret vel selv kunde

anlægge Sag , naar hun var tyve Aar gammel , og hun

vilde soge, hvorimod Sagen i andet Fald tilkom Sagsogeren

for Leiermaal. Denne Bestemmelse er iovrigt af en blandet

Character og bor udentvivl snarest henfores til de med

Leiermaal beslægtede Forseelser. Et virkeligt Exempel

paa saadan Sogsmaalsret for Injurier som Ætsrettighed

moder os derimod i Bestemmelserne om Ærefornærmelser

mod dod Mands Minde. Forfattelsen af et Forhaanelsesdigt

(til lyta efla håftungar) om en dod Mand, der havde været

kristen (dauftan mann kristinn), straffedes med Fredloshed,

') Cap. 106, S. 148, c. 107, S. 152. — a) Cap. 106, S. 148.

— 3) Gap. 104, S. 145.

1850. 15
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som om det var skeet imod en levende. Det samme gjaldt

om at synge et saadant Digt om den dode. Sogsmaalsretten

tilfaldt den af den afdodes Frænder, der vilde have været

sogsmaalsberettiget i Anledning af den paagjældendes Drab.

Betingelsen at den afdode ikke havde været hedensk , er

' maaskee mindre et Bevis paa Bestemmelsens Ælde1, end

paa at man ogsaa har tænkt sig Forhaanelser mod forlængst

afdode Personer2. Der kunde sporges, om ikke en lignende

Sogsmaalsret for Ærefornærmelser har tilkommet Frænderne

i det Tilfælde, at den fornærmede var for ung til at anlægge

Sagen, eller ved Sindssvaghed eller andre saadanne Om

stændigheder var forhindret derfra, i Lighed med hvad vi

ville see var Tilfældet med Legemsbeskadigelser. Det er

imidlertid vistnok meget tvivlsomt, om saadant under Lovens

Taushed kan antages.

Sogsmaalsret for skaldskap forældedes forst med det

tredie Althing , efterat Sagsogeren havde faaet Kundskab

om Fornærmelsen. Beviset kunde fores enten ved en Kvid

af den sagsogtes ni Naboer, eller ved Tylfterkvid, hvilket

man helst vilde. Naar Sagsogeren vilde stævne , hvilket

skulde skee paa Fornærmerens Bopæl , maatte han selv ,

under Tilkaldelse af Vidner , synge eller fremsige i det

mindste et halvt Vers af det fornærmende Digt, for derved

at betegne Sogsmaalets Gjenstand. Fremdeles maatte han

ligeledes kvæde Digtet , inden han fremsagde sin Sag for

Retten. Men anlagde han to Sager , den ene for For-

fattelsen , den anden for Kvadet af Digtet , slap han

dog med kun i den ene Sag at fremsige Digtet. Og foretog

han en Anmeldelse af Sogsmaaletved Lysning fra Lovbjerget

ved Thingets Slutning, — hvad forovrigt, som foran berort

ikkun var tilladt, naar Sagsogeren og den sagsogte horte

') Kristendommen blev indfort i Island i Aaret 1000. — ") See

om Forhaanelse af dod Mand, c. 106, S. 149.
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til forskjellige Fjerdinger1 — da skulde han vel under

Lysningen fremsynge Smædedigtet, men fritoges da derfor

ved selve Sagens Anlæggelse i den folgende Sommer 2.

3. Fornærmelser mod den personlige Integritet

inddeler Gragas i fire Arter eller Grader , nemlig Angreb

(framhlaup), Stod (drep), Saar (sar) og Drab (vig).

„Det er fastsat" — saaledes begynder 3 Manddrabs-

balken (vigslooi 4) — „at dersom Mænd mode hinanden

paa farende Vei, og en Mand foretager saadant Angreb,

som i Loven omhandles (Iogmætt framhlaup), mod en anden

Mand, da gjælder det Landsforvisning. Men Angreb efter

Loven ere disse fem , dersom man hugger til en Mand ,

eller stikker, eller skyder, eller kaster eller slaaer til ham

(hoggr til manns eoa leggr efta skytr efta verpr — i cod.

arnam. : kastar e&a drepr —)" — alt dog, vel at mærke,

hvad der derefter tilfoies , under den Forudsætning , at

man ikke enten rammer sin Modstander eller Angrebet ,

som det hedder , stoppes i Farten (stoovast a gangi) ,

d. e. at man vilde have rammet sin Modstander, ifald han

som det paa et andet Sted hedder „havde staaet blottet".

Som Tilfælde, i hvilke frumhlaup stoppedes i Farten, anfores

det , naar Angrebet afpareredes af Modstanderens Vaaben

eller Klæder , eller han greb det kastede eller udskudte

Redskab i Luften , eller det slog ned i Jorden 5. Naar

Angrebet stoppedes i Farten , var det ikke længere frum

hlaup , men Stod (drep) og straffedes da navnlig med

Fredloshed. Det var ligegyldigt , hvilket Kampredskab

0 Festa-p. 36, S. 351. — a) Cap. 106, S. 148, c. 107> S. 151,

152. — 3) Efter cod. reg. 1 det andet Haandskrift er Iiæsemaaden

noget forskjellig. — 4) Af vig, Drab og sl68i , hvad der trækkes

bag efter, altsaa udentvivl: hvad Manddrab trækker efter sig, har

i Folge med sig. — s) Vfgsl. 2, S. 8, jvfr. c. 10, S. 14. Slog

man efter Rytteren, men traf hans Hest, ansaaes saadant ikke for

fremhlaup a gangi stii5vat.

15*
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(vigvolr) man anvendte, naar man kun var sin Modstander

saa nær , at man var istand til at ramme ham. Efterat

disse Regler om de fem nævnte Angreb ere fremstillede i

Cap. 1 og 2, anfores i Cap. 3 endvidere fire andre frumhlaup,

der betegnes som det sjette, syvende, ottende og niende

frumhlaup. „Det er det sjette Angreb" — hedder det —

..dersom man kaster en Mand til Jorden (fellir ui.inn)".

„Men det er Fald, dersom man slaaer Knæet eller Haanden

mod Jorden, allerhelst om man falder endnu mere". Her

med stod det lige at fælde en af Hesten , naar Rytteren

dog derhos ikke kom staaende til Jorden *. Det syvende

frumhlaup var Haandran (handrån). „Men det er Haandran,

naar man med Vold tager (slitr) ud af ens Hænder, hvad

han holder paa , eller af hans Ryg , hvad han bærer" 2.

Det ottende skete ved at ruske (ryskja) en Mand og det

niende og sidste bestod i at kværke (kyrkja) en Mand.

Slig Kværkning kunde navnlig skee ved bagfra at tage fat

i en Mands med Kværkhaand forsynede Hovedbedækning

(hottr), og rykke den af hans Hoved 3. For disse fire

sidste frumhlaup var Straffen Fredloshed. Man kunde

ikke anlægge Sag i Anledning af de fem fbrste frumhlaup,

med mindre man „inden tredie Sol" lyste dem for de fem

Bonder l der boede nærmest ved Angrebsstedet , eller

samtidigt kaldte Tilskuerne til Vidne (som „synarvattar") ;

denne Regel gjaldt derimod ikke for de fire sidste frumhlaup,

hvilke man ei var pligtig til at lyse , undtagen naar flere

Voldshandlinger fulgte efter paa samme Sted. Naar de

tilstedeværende bleve kaldte til Vidne, er det sandsynligt,

at Beviset alene er blevet fort ved disse Vidner4; i modsat

Fald anvendtes derimod en Kvid af de ni Bonder , der

') Cap. 92, S. 132, 133, c. 69, S. 110, 111. — ") Jvfr. c. 116,

S. 191. — *) Cap. 92, S. 132. - 4) Jvfr. Kanpa-b. 82, S. 498,

]>ingsk.-p. 18, S. 59.
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boede nærmest ved Angrebsstedet'. En fælles Virkning

for de Voldshandlinger, eller Forsog paa saadanne , som

henhorte til Begrebet frumhlaup, var det, at den angrebne

kunde udove Drabshevn , saalænge de stridende Parter

endnu ikke havde forladt Angrebsstedet, eller med andre

Ord : dersom Angriberen paa selve Angrebsstedet blev dræbt

af sin Modstander, ansaaes han at ligge paa sine Gjerninger2.

For Stod (drep) var Straffen altid Fredloshed. Til

drep henregnedes de Voldshandlinger, der constaterede de

forste fem frumhlaup (at hugge, stikke, skyde, kaste eller

slaae til en Mand), naar den angrebne blev rammet, eller

han ikkun undgik at blive det ved en Gjenstand — „Klæder,

Brynje, Hjelm" — som dækkede ham3. Paa den anden

Side skjclnedes drep fra Saar derved, at der til dette sidste

udfordredes, at der blodte paa selve det Sted af Legemet,

som blev truffet. Naar man altsaa t. Ex. blev „slagen mellem

Skuldrene eller over Næsen, saaledes at Blodet strommede

ham ud af Munden eller Næseborene", da var det ikke

Saar , meu drep 4. Til drep henregnedes navnlig ogsaa

Fodspark og Nævehug , at lade noget falde ned paa en ,

hvoraf han fik Hug, eller at trække til sig et Kampredskab

(vigvol), som Modstanderen holdt paa, for derefter, ved

pludselig at give Slip , at lade det ramme ham 5. Drep

inddeltes forovrigt i tre Arter. Et drep, der ikke efterlod

sig noget synligt Spor, var man kun berettiget til at hevne

paa Gjerningsstedet , og med Lysning for Naboerne for

holdtes ligesom ved de fire sidste frumhlaup ; man kunde

ikke anlægge to Sager for saadan Fornærmelse , een for

frumhlaup og een for drep, men man kunde vælge at an

lægge Sag enten for den forsogte eller fuldbyrdede Vold6.

s) See Vigsl. 12, S. 17, c. 22, S. 37. — 2) See i det hele

Vigsl. c. 1-4. — B) Cap. 10, S. 14, c. 1, 2, S. 7, 8. — 4) Cap.

6, S. 11, c. 73, S. 115, 116. — s) Cap. 10, S. 14, 15. — a)

Cap. 11, S. 15.
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Den anden Art benævnedes averk , og fandt Sted , naar

Voldshandlingen efterlod sig synlige Spor (uden dog at

netop Betingelserne for Saar vare tilstede) , være sig

at det rammede Sted af Legemet blev „blaat eller rodt",

eller „hovnede", eller „Kjodet veg tilside (stokkr undan

hold)", eller „BIodet sprang ud af Munden eller Næseborene,

eller under Neglene". Til åverka-drep henregnedes frem

deles en Voldshandling , hvorved „HSreIse eller Syn blev

beskadiget", og endelig det Tilfælde, „at en Mand fik et

Slag for Brystet, eller paa Kjonsdelene , eller paa andre

Steder, hvorved han faldt i Besvimelse". For åverk kunde

Hevn udoves ligesaa længe som for Saar , nemlig til det

Althing, da Sag skulde anlægges. Fornærmeren maatte betale

den personlige Bod (réttr), og der kunde anlægges to Sager,

en for frumhlaup og en anden for drep. Pralede man af

at have tilfoiet sin Modstander et averk , naar denne kun

havde modtaget drep uden synlige Spor , anvendtes for-

saavidt Reglerne om averk , at der da indrommedes den

fornærmede Drabshevn i lige saa lang Tid, som for dette.

Den tredie Classe af drep var Benbrud, der stilledes lige

med de saakaldte storre Saar, hvorom nedenfor. Beviset

for alle tre Arter af drep fortes ved Tylfterkvid *.

Det synes klart, at den strænge Betragtningsmaade af

de Legemsfornærmelser, der saaledes henfortes til Begreberne

frumhlaup og drep , og hvilken navnlig yttrer sig i

Bestemmelserne om Drabshevnen , er grundet paa For

udsætningen om at disse Handlinger ville blive Signalet til

en blodig Kampscene mellem de hinanden modende Individer

eller Skarer , og til hvilken Kamp Angriberen da er at

ansee som Ophavsmand. Hermed stemmer ogsaa Udtrykket

frumhlaup (at hlaupa til manns logmætu frumhjaupi), d. e.

oprindeligt Lob eller Angreb2. Foruden de Handlinger,

') See i det hele c. 10, 11, 12, S. 14-17. — a) Jvfr. også*

c. 5, S. 10, samt c. 66, S. 108, c. 70, S. 111, Frostap.-L. V, 7,
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der indbefattedes under Begreberne frumhlaup og drep,

omtales nu imidlertid, uden Forbindelse med disse Materier og

navnlig længere hen i Balken, en Række Legemsfornærmelser,

der ere mere eller mindre beslægtede med disse Volds-

gjerninger, men dog ikke henfortes under et fælles Begreb

med dem, og navnlig betragtedes fra et mildere Synspunkt,

udentvivl netop fornemmelig, fordi de ikke som hine ere blevne

betragtede som Begyndelsespunktet til blodig Kamp. For

samtlige disse Tilfælde, blandt hvilke vi navnlig ogsaa ville

finde Exempler paa Realinjurier i egentlig Forstand , var

det særegent , at der ingen Drabshevn kunde finde Sted.

Ligeledes fandt her den Eiendommelighed Sted, at Beviset

blev fort ved en Kvid af den sagsogtes Naboer, ikke ved

de Bonder, der boede nærmest ved Gjerningsstedet, eller

som ved drep, ved Tylfterkvid. Vi skulle nu an fore disse

særlige Tilfælde. At sigte (munda) paa en Mand , men

derefter selv at standse, straffedes med Landsforvisning1,

en Bestemmelse, hvorved Begrebet af frumhlaup suppleres.

At rykke (hnykkia) en Mand til sig , afsonedes med tre

Marks Bod ; stodte man ham igjen fra sig , maatte

man betale andre tre Mark , men gjorde man begge

Dele , kunde der anlægges to Sager 2. At rykke Hoved

bedækningen af en Mands Hoved var ligeledes en Tremark-

sag. Men var den forsynet med Kværkbaand og man

rykkede den ned over Ansigtet , var Straffen Lands

forvisning. Det vil erindres , at naar man bagfra tog fat

i saadan Hovedbedækning og rykkede den af, henhorte

dette under Begrebet Kværkning 3. Stodte man en Mand

imod Stok eller Sten (hrindr å stokka efta steina), saaledes

at Huden derved blev blaa eller rod (jvfr. averk) , eller

man stodte ham udi Vand. eller Urin, eller Mad eller Skarn,

cfr. J. h. III., 22. Paa et Par Steder synes Udtrykket frumhlaup

tillige at indbefatte drep, c. 1, S. 7, c. 2, S. 8, jvfr. c. 66, 70.

') Cap. 90, S. 131. — 2) Cap. 91, S. 132. — Cap. 92, S. 132.
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var Straffen FredlSshed, om han end ikke faldt ved Stodet '.

Gjod man Mad, eller Urin, eller Skarn, som efterlod sig

synlige Spor, over en Mand, var Straffen ligeledes Fredlos-

hed; for Overgydelse af Vand var Straffen derimod Lands

forvisning. At lade sit Vand paa en, gjaldt Landsforvisning,

men FredlSshed gjaldt det at forrette sin Nodtorft paa en 2.

Forovrigt gives der den almindelige Hegel, at hvadsomhelst

man foretager til Forbaanelse (til håftungar) af en Mand,

straffes med Landsforvisning , være sig at skjære Haaret

af en Mands Hoved, at sonderrive eller sonderskjære hans

Klæder , eller imod hans Villie at fore ham et Pileskud

eller længere Vei s. Var man Aarsag i at en Mand faldt

af Hesten, navnlig ved at jage efter Hesten, eller ved at

gjore et af Lastdyrene sky, saaledes at det stodte imod

Rytteren, var Straffen Landsforvisning, naar Rytteren „kom

staaende til Jorden"; i modsat Fald ansaaes det, som allerede

bemærket, for frumhlaup. At slaae en Mands Hest gjaldt

tre Marks Bod, men udsagde Kviden at Hensigten havde

været at ramme Rytteren , var Straffen Landsforvisning 4.

At bide eller rive eller knibe en , saa at Huden blev blaa

eller rod, var Landsforvisningssag5. For at ose eller kaste

Ild paa en , at stode en i Ilden , eller at gyde Ild over

en , eller lægge noget under en , hvoraf han vilde blive

brændt, var Straffen Fredliished, om den paagjældende end

slap uskadt derfra s. Naar man lukkede en Mand inde i

et Hus, saaledes at han ikke kunde komme ud, undtagen

ved at beskadige Husets Laase eller Tommer, eller det af

Græstorv dannede Tag, eller man holdt ham fast, eller

forhindrede hans Reise paa anden Maade, saaledes at han

derved forsinkedes saa meget, at han imidlertid vilde have

') Cap. 91 , S. 132. — a) Cap. 93, S. 133. — 3) Cap. 91 ,

S. 131. — 4) Cap. 69, S. 110, 111, jvfr. c. 92, S. 132, 133. —

6) Cap. 93, S. 133. — 6) Cap. 87, S. 128, 129.
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kunnet komme et Pileskuds Vei fremad * , straffedes man

med Landsforvisning.

Alle de saaledcs anforte Tilfælde skjelnede sig , som

bemærket, fra frumfalaup og drep derved, at der ikke ind

rommedes nogen Drabshevn 2. Kviden dannedes af den

sagsogtes Naboer, ni, naar Sagen gik ud paa Forvisning

eller Fredloshed, fem, naar det var en Bodesag. I For

bindelse med de fremstillede Bestemmelser, maae vi endnu

anfore folgende Forskrift. Naar man nemlig bandt en

Mand , eller pinte „den , som man ei er berettiget til at-

pine (pann, er hann å eigi at pina), eller brændte en Mand,

saaledes, at det efterlod sig synlige Spor (jvfr. averk),

skulde saadan Fornærmelse lyses som andre frumhlaup";

der skulde tilkaldes en Kvid af de ni Bonder , der boede

nærmest ved Gjerningsstedet, og der kunde udoves Drabs

hevn paa Angrebsstedet 3.

Til Saar (sår) henregnedes de Legemsbeskadigelser ,

hvorved der blodte netop paa det Sted af Legemet , der

blev rammet. „Det er Saar , hvor der er Ods og Egs

Farvei ; ogsaa er det Saar , naar man slaaer eller hvad

Vold man iovrigt udover, saaledes, at der bloder paa det

Sted, som blev rammet"4. Straffen for Saar var Fredloshed,

og der kunde udoves Drabshevn indtil det Althing, hvorpaa

Sagen skulde anlægges5. Forovrigt skjeloedes der imellem

de mindre (minni) og de storre (meiri) Saar. De mindre

Saar, eller Saar i egentlig Forstand, kaldes ogsaa Muskel-

saar (voftvasar)6. Naar slige Saar bleve tilfoiede en Mand

paa Thinge, stilledes samme forsaavidt lige med Drab, at

der ei maatte afsluttes Forlig uden Lovrettens Samtykke7.

En vigtig FSlge af mindre Saar bevirkedes fremdeles ved

J) Cap. 68, S. 110. — 2) See navnlig c. 93, S. 133. — 3)

Cap. 88, S. 129. — 4) Cap. 73, S. 115, 116, jvfr. c. 6, S. 11,

c. 13, S. 18, c. 51, S. 90, c. 93, S. 133. — s) Cap. 13, S. 17,

18. — 6) Cap. 13, S. 18. — 7) Cap. 43, S. 82, c. 57, S. 96.
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en af Sagsogeren foretaget Lysning, hvorom i det folgende.

De storre Saar vare tre : Hjernesaarl Hulsaar og Marvsaar

(heilund, holund, mergund). Hjernesaar var det Saar, der

gik gjennem Hjerneskallen, „hvad enten der hugges eller

rives eller brydes Hul paa den"; Hulsaar kaldtes det,

naar „Blodet kan stromme ind i Legemets Hulheder fra

Saaret", og Marvsaar, naar „Benet er itu indtil Marven

— et saadant Been , hvori der er Marv". Til Marvsaar

hen fortes ogsaa Benbrud, foraarsaget ved drep (jvfr. ovenf.).

Lige med disse storre Saar regnedes det „naar man skjærer

Tungen ud af en Mands Hoved , eller stikker ("linene ud

paa ham, eller skjærer Næsen af ham, eller Orene, eller

bryder Tænderne ud af hans Hoved, eller naar man gilder

en Mand, eller tilfoier ham et Forsmædelsesslag (klåmhogg)

tværs over Lænderne". Storre Saar agtedes lige med

Drab '. Baade for mindre og storre Saar maatte den

personlige Bod betales. For at bevise Saarenes Existents,

Beskaffenhed og Antal, kunde den saarede tilkalde Vidner

og forevise dem sine Saar; undlod han imidlertid dette,

maatte Beviset herfor fores ved den samme Kvid fra

Gjerningsstedets Nabolav (eller maaskee kun ved 5 Mænd

af denne Kvid) , der havde at give Udsagn om den sag-

sogtes Skyld 2.

Manddrab (vig) kunde udoves enten ved Tilfoielsen

af dodelige Saar3. eller uden at den dræbtes Legeme frem-

bod noget synligt Spor, „være sig at han bliver jaget ud

i Vande , eller ned ad steile Klipper , eller kværket eller

kvalt paa nogen anden Maade ihjel" 4. Vi have be

mærket , at storre Saar ansaaes lige med Drab , og

dette gjaldt fremdeles ogsaa, naar „en Mand bliver fort

ud i Holme eller Skjær eller ubeboede Oer , hvor der

*) Cap. 7, S. 11, jvfr. c. 51, S. 91. — a) Cap. 19, S. 30,

c. 53, S. 93, jvfr. c. 18, S. 28. — 3) Cap. 19, S. 29. — 3) Cap.

20, S. 34.
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er dybt Vand trindt omkring, eller han bliver hængt, eller

kværket , eller sat i Grav , eller bunden (med Fodbaand)

paa Fjæld eller i Flodmaal — eller hans Hænder bliver

afhuggede eller bans Fodder". Det hedder iovrigt: „Der

som man sætter en Mand paa Udskjær, den Mand kaldes

Havdodning (sær-nar). Dersom man bliver sat i Grav,

hedder han Gravdodning (graf-nar). Fores en Mand op

paa Fjæld eller ind i Grotter, da hedder den Mand Fjæld-

(lodning (fjall-nar). Dersom en Mand bliver hængt, da

hedder han Galgedodning (gålg-når)". Om den paagjældende

end i disse Tilfælde 1lbeholdt sit Liv", ansaaes Forbrydelsen

dog for Manddrab1. Drabet af en Kvinde, „som har et

levende Barn i Livet", medforte to Drabssager, og naar en

fredlos Kvinde var svanger, var det forbudt at dræbe hende2.

Straffen for Manddrab var livsvarig Fredloshed , og

ligesom for drep , der efterlod sig synlige Spor , og for

simple Saar , kunde Drabshevn her udoves ei blot paa

selve Gjerningsstedct, men ogsaa senere lige til Althings-

tiden 3. Sagsogeren maatte ikke afslutte Forlig uden med

Lovrettens Samtykke, endog under Straf afLandsforvisning4.

Fremdeles maatte Manddræberen betale den personlige Bod,

der her kaldes Drabsbod (vigsbætr), og han og hans Slægt

maatte udrede Frændeboder for Drab (niogjold) til den

dræbtes Frænder. Endelig kunde et væsentligt Onde paa-

byrdes Forbryderen ved den af Sagsogeren foretagne

Lysning, hvorom vil blive handlet strax nedenfor. Paa den

fredloses Hoved var der efter en almindelig Bestemmelse,

der navnlig ogsaa gjaldt for Manddrab i Almindelighed,

sat en Pris af 1 Mark 5. For nogle Arter af Manddrab

forboiedes denne Pris imidlertid til 3 Mark, nemlig for Drab

paa Althinget, Drab, forovet ved at brænde en inde, Drab,

') Cap. 90 , S. 131 , jvfr. Baugat. , S. 185. — a) Cap. 35,

S. 69, Festa-p. 48, S. 364. — 3) Cap. 13, S. 17, 18. — *) Cap.

38, S. 76. — 3) Cap. 47, S. 86, c. 95, S. 134, c. 111, S. 162, 163.
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foriivet af Gjældstrællen eller den virkelige Træl paa Herren,

Herskerinden, disses Biirn eller Fosterborn, og endelig for

det saakaldte morft '. Som moro betegnedes Manddrabet,

„naar man dolger det for Flertallet af Repsbonderne, eller

soger at skjule Liget , eller ikke vedgaaer Drabet", og

navnlig uaar Manddraberen ikke opfyldte den Forpligtelse

til at lyse den forovede Forbrydelse, der under visse Om

stændigheder paahvilede ham. Naar nemlig Efterretningen

om Drabet ikke kunde haves fra andre end Drabsmanden

og hans Ledsagere, eller som det hedder: naar der kun

gaae Folk i een Retning bort fra Kamppladsen , maatte

Drabsmanden inden Etmaalets Udlob ved en saakaldet

Lysning kuudgjore det passerede for Beboerne af den

nærmeste Gaard , til hvilken han troede at kunne begive

sig uden at udsætte sit Liv for Fare ; og forsomte Mand

draberen denne sin Pligt, blev han anseet for Morder.

Straffen for Mord var Fredloshed, og Mordsagen dannede

et særkilt Sogsmaal i Forbindelse med Drabssagen, i hvilket

Beviset kunde fores enten ved Tylfterkvid eller ved ni

(Nabobonder, eller ved de ni Bonder, der boede nærmest

ved det Sted , hvor Liget fandtes 2. En anden særskilt

Sag , der dog kun gik ud paa Landsforvisning , paadrog

Manddraberen sig forovrigt ogsaa , naar han efterlod den

dræbtes afsjælede Legeme uden at bedække det (hylja hræ)

l>for Dyr eller Fugle", være sig med „Sten eller Græstorv,

eller Klæder eller med Sne, dersom der ei haves andet3.

Af en særdeles Vigtighed var den af Sagsogereu

foretagne Lysning af Voldsgjerningen. Den bestod i en

Anmeldelse eller Kundgjorelse om Forbrydelsen for de

fem Bonder, der boede nærmest ved Gjerningsstedet, og

skulde foretages inden Solen tredie Gang steg op paa

Himlen , fra den Tid at regne , da de stridende Parter

') Cap. 47, S. 86. — a) Cap. 49, S. 87, 88, c. 20, S. 31, 32.

3) Cap. 61, S. 100, c. 49, S. 88, 89.



DBJV ISLANDS'KR FAM1LIRRET EFTBR GRAHAS. 237

skiltes fra hinanden *. Saadan Lysning maa vel skjelnes

saavel fra Lysningen af Sogsmaal paa Thinge , der gik

forud for Sagernes Procedure 2, som fra den Lysning (af

Manddrab), der under visse Betingelser, som nys anfårt,

kunde blive at foretage af selve Gjerningsmanden. Den

omhandlede Lysning havde Betydning i flere Henseender.

Medens den for de mindre betydelige frumhlaup var en

Betingelse for Sogsmaalsretfen, naar der ikke netop i samme

Oieblik vare blevne tilkaldte Vidner til Voldshandlingen ,

og for drep synes at have været en Betingelse , for at

erholde den personlige Bod 3, medforte Lysningen navnlig

ved Drab og Saar en anticiperet Indtrædelse af en af

Fredloshedsstraffens Virkninger. Naar Drab eller storre

Saar bleve lovformeligt lyste , blev det nemlig oieblikkelig

under Landsforvisningsstraf forment alle og enhver at mod

tage eller beholde Gjerningsmanden i sit Hus, eller under

holde ham (han blev „uæll til doms"), hvorhos det blev

ham forbudt at ride til Thinge (eiga eigi bingreitt) , og

naar man havde foretaget Lysningen af mindre Saar og

man derefter antraf Gjerningsmanden i en Mands Hus, saa

anvendtes LandsforvisningsstrafFen ogsaa i dette Tilfælde ,

og det ei blot mod Husbonden, men ogsaa mod alle de der

hjemmehorende Personer , som havde delt Tag med For

bryderen Natten forud 4. Fremdeles var Lysningen tildels

at betragte som et Grundlag for den efterfolgende Proces.

Det maa bemærkes , at der for et enkelt Saar eller Drab

kunde anlægges to Sager, nemlig saavel for denne Forbrydelse

selv, som desuden for det forudgangne frumhlaup. Hertil ud-

') Cap. 16, 8. 24, c. 21, S. 36, 37. — 2) Sce j>ingsk.-{). 2,

S. 18, (d. nord. Lateratursamf. Udg. c. 21, S. 39), jvfr. Vigsl. 62,

S. 100, 101. — 3) Cap. 52, S. 91, 92. Det samme har muligen ogsaa

været Beglen med Hensyn til Boden for Drab og Saar. — '') Cap.

9, S. 14, c. 12, S. 16, 17, c. 13, S. 18, c. 16, S. 25, c. 39, 40,

S. 77—80, c. 59, S. 98.
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fordredes imidlertid en særskilt Lysning for hver af disse

Sagers Vedkommende , hvorimod der , naar blot enkelt

Lysning fandt Sted, eller den ganske blev udeladt, ikkun

kunde anlægges een Sag 1. Lysning af Manddrab skulde

foretages ved Sagsogeren for Drabet , af Saar ved selve

den saarede, eller dersom han ikke kunde anvende Mælet,

eller ikke var sin Forstand mægtig, af den, der vilde have

været rette Sagsoger for Drab 2. Naar denne ikke var

tilstede, kunde Lysning foretages af hvem der vilde, men Sag-

sogeren kunde da senere foretage ny Lysnipg 3. Lysningen

skulde foretages i Bondernes Paahor eller paa deres

Hjem*, under Tilkaldelse af Vidner. „Jeg tilkalder Vidner

til det Vidnesbyrd" — hedder det til Exempel — „at jeg

paalyser N. N., at han har tilfoiet IS. iN. et saadant Saar,

som blev til Banesaar (ben) og til Bane (bana) , paa den

Kamplads (vettvangr)5, hvor N. N. foretog saadant Angreb,

som i Loven anmeldes mod IN. N. Jeg lyser Lovlysning"6.

For frumhlaup kunde Lysningen stiles imod alle Modstandere,

naar man ei vidste bestemt , hvem af dem , der var den

skyldige. Eet Saar kunde man paalyse en Mand, to Saar

to , tre Saar tre , men „ei var man berettiget til at lyse

mod flere Mænd end tre, om man end havde modtaget flere

Saar". Drab kunde paalyses saamange af Modstanderne,

som der fandtes Banesaar (ben) paa den dræbtes Legeme.

0 Cap. 12, S. 16, c. 21, S. 34, ff. — a) „Han skal sporge

den saarede Mand om han kan tale eller ikke , men derefter skal

han tilkalde Vidner paa, at han ikke kan tale, — eller ikke taler

med sund Forstand", c. 17, S. 27. — a) Cap. 17, 18 , S. 27, 28.

c. 19, S. 29, 30, jvfr. c. 49, S. 89. — 4) Cap. 80, S. 124, o. 21,

S. 36; jvfr. forøvrigt c. 20 , S. 31 , c. 44 , S. 83. — 3) Kamp

pladsen, vettvangr, regnedes at strække sig et Pileskud i alle fire

Kanter fra det Sted, hvor det første Angreb blev foretaget, og et

Pileskud regnedes atter for 2 Hundrede (240) Favne paa jevn

Mark, c. 14, S. 19, c. 51, S. 91. — 6) Cap. 21, g. 36.
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Men Banesaar regnedes de Saar for, der vilde være blevne

ansete for storre Saar i levende Live, ikke de mindre,

undtagen naar Kviden udsagde, at slige Saar havde med-

foft Doden. 1 de Tilfælde, hvor den dræbtes Legeme intet

synligt Spor efterlod sig ' , tillodes kun Lysning imod

tre Mænd2. I Forbindelse med Lysning af Drab fandt

en Paavisning af Banesaarene under et Slags Ligskue

Sted (nefna våtta at beujum). Den , der skulde foretage

Lysningen , skulde nemlig begive sig til det Sted , hvor

den dræbtes Legeme befandt sig, og her fremviste han nu

hvert enkelt af Banesaarene for de tilkaldte Vidner (s^na

benjar), og angav hvem af Modstanderne hvert af Saarene

var at tilregne. Den hele Aet foregik under hoitidelige

Former. Fandt Sagsogeren sig ikke tilfreds med den af

en anden, uden hans Fuldmagt, foretagne Lysning af Drab

og Paavisning af Banesaarene , kunde han inden en vis

Tid , i Reglen en halv Maaned efter at have faaet Efter

retning derom , begive sig hen til Stedet og foretage ny

Lysning , og , ifald Liget endnu ikke var begravet , ny

Paavisning af Banesaarene; han kunde da angive ganske

andre Mænd som skyldige i hvert enkelt Banesaar, end de ved

den forrige Lysning betegnede. Beviset for Saarenes Antal

fortes ved Banesaarsvidner , for de sagsogtes Skyld ved

Nimandskviden ; naar Banesaarsvidner ei bleve tilkaldte,

maatte en Kvid af 5 Mænd udaf Nibonderskviden give

Udsagn om det forste Sporgsmaal. Ogsaa i Anledning af

mindre Saar fandt undertiden Paavisning for Vidner Sted ;

dode den paagjældende af sine Saar, kunde Sagsogeren under

en Paavisning af Banesaarene sigte ganske andre Personer,

end de af den saarede selv angivne 3.

Lysningen og Paavisningen af Banesaarene skulde ,

som vi have seet, foretages inden Solen tredie Gang viste

') Jvfr. ovenfor S 234. — a) Cap. 16, S. 25, 26, c. 20, S. 34.

— ■) Cap. 18, 19, S. 28, ff.
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sig paa Himlen. Inden samme Frist maatte Drabsmanden

fremsætte sin Begjering om Leide (grio). „Det er gammel

Lov i Island" — hedder det i det iovrigt alderdomsagtige

Capitel om Begjering af grio1 — „at dersom Drabsmanden

begjærer Leide af den dræbtes Slægtning paa Mand- eller

Kvinde-Siden (nås nio efta nefa), eller bans Frænder begjere

det for ham, eller for sig selv, inden tredie Sol efter Drabet,

under Tilkaldelse af Vidner, til oprigtigt Forlig med Drabs

mandens Frænder eller Venner, da skulle de ikke nægte at

tilstaae Leide, dersom det begjæres, efter som det er fastsat

i Loven". Der tilkaldtes 5 Vidner, ikke yngre end 12 og

ikke ældre end 80 Aar, mægtige baade til Angreb og Værn

for Liv og Gods, til at fore Skjold eller skyde med spændt

Bue. „Jeg tilkalder Vidner til det Vidnesbyrd" — saaledes

lod Formlen — „at jeg beder N. N. og hans Fæller, Venner

og Frænder om Livs-Leide og Gods- Leide for mig og mine

Mænd, til Reise og til Overforsel, til Held og til oprigtigt

Forlig". Denne Begjering maatte da, som bemærket, ikke

nægtes, men som Nægtelse ansaaes det ikke, naar Mod

parten under Tilkaldelse af 5 Vidner spurgte Drabsmandens

Vidner, om de vare Venner (hyggjendr ok hollendr) af begge

de modstaaende Parter og om de vilde bidrage til oprigtigt

Forlig; svarede Vidnerne ikke herpaa, var han ikke pligtig til

at tilstaae Leide. Ogsaa kunde han forlange en Trofasthedsed

(trygftaeio) aflagt af Drabsmanden og hans Vidner, hvilken

da atter kunde forlanges gjengjældt med en lignende. Denne

Ed aflagdes under Paakaldelse af „Gud og alle hans hellige

Mænd"; „være mig Gud huld , dersom jeg siger sandt ,

men grum , dersom jeg lyver ; være mig Gud huld". —

Men naar ogsaa denne Ed var bleven rigtigen aflagt, maatte

Begjeringen ikke nægtes , under Straf af Landsforvisning.

Naar man kun begjerede Leide for at besvige Modpartiet

') Cap. 12, S. 20. Dette Capitel , der er interessant ved den

deri anvendte Alliteration, fattes i cod. reg.
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(grinabrek), anvendtes Landsforvisningsstraffen, og yttrede

Svigen sig i Gjerning (grioarof), Fredloshed. Nogen Formular

for Tilstaaelsen af grib findes ikke, og man er neppe befoiet

til paa dette Forhold at overfore enten Formularen for det

Leide paa selve Forligsmodet, der, under Udnævnelsen af

12 Mænd, som Hævdere af Leidet , blev forkyndt af en

af begge Parters Venner, og hvori det blandt andet hedder,

at den der bryder et saadant Leide — et Leide , uder

opretholdes af Jorden mod neden og omgjordes mod oven

af Himlen , mod uden af det vide Hav , der ligger trindt

om alle de Lande, som vi have Kundskab om" — „ban

binder sig saa tung en Byrde, at han aldrig kan undslippe

den , men det er Gud Herrens Vrede og Fredbryders

(griobits) Navn", — eller Formularerne for det endeligen

afsluttede Forlig (Iryggoir), der ligeledes fremsagdes af en

af Parternes Venner , og hvori det forovrigt blandt andet

hedder, „at den som bryder Forlig — skal saa vide jages som

Ulv (vargr; Ordet bruges ogsaa om udædiske Mennesker

og navnlig fredlose), som Mænd videst jage Ulve, saa vide

som kristne Mænd soge Kirker , hedenske Mænd offre i

Templer, som Ild brænder til Aske, Jorden groer, Sonnen

kalder paa sin Moder, Moder giver sin Son Fode, Folkene

tænde Ild, Skib skrider over Havet, Skjolde blinke, Solen

skinner , Sneen falder fra Himlen , Finlappen lober paa

Skier, Fyrren voxer, Falken flyver den lange Vaardag,

medens Boren blæser den lige under begge Vinger ,

Himlen dreier sig omkring Jorden , Verden er beboet,

Vinden suser , Vande stromme til Havet , Karlfolk saae

Korn ; han skal være forvist fra Kirker og kristne Mænd,

Guds og Menneskers Hus, enhver Verden, undtagen Helvede*.

') Vigsl. 112, 113, S. 165 c. ff. Disse Formularer synes i

flere Henseender ikke at stemme med det hele System , og navnlig

skulde det i samme forekommende „vor Konge" synes at antyde

en norsk Oprindelse, jvfr. ogsaa den ældre Gulath.-L. 320 med

1850. 16
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Disse Formularer eller lignende, kan man, som bemærket,

neppe antage at have været anvendte for Leide, der skulde

tilstaaes umiddelbart efter en blodig Kampscene, da Liden

skaberne endnu maatte være saa ophidsede. Hvad Be

tydningen af saadant Leide iovrigt angaaer, da gik samme,

som man vil have bemærket, directe ud paa en Afstaaelse

fra Hevnsretten. Usandsynligt er det ikke, at ogsaa Lys

ningen med de dermed forbundne Fulger derved er bortfalden.

De omhandlede Sager skulde anlægges paa forste, eller

dersom der ei var tilstrækkelig Tid dertil, paa andet Althing

efterat Sagsogeren havde faaet Kundskab om Forbrydelsen,

og iovrigt gjaldt i denne Henseende lignende Regler, som

de ovenfor anforte for Leiermaal '. Den sagsogte skulde

i Reglen stævnes , og Kviden skulde tilkaldes i Boigden ,

men undtagelsesvis kunde Stævningen udelades og Sagen

blev da kun paa den sædvanlige Maade lyst ved Thingets

Begyndelse, ligesom Kviden ogsaa undertiden kunde dannes

paa Thinge, alene af de tilstedeværende Bonder, der boede

nærmest det Sted , fra hvis Nabolag Kviden skulde ud

nævnes 2. Naar Legemsbeskadigelser bleve tilfoiede paa

Althinget, i hvilket Tilfælde forovrigt de almindelige Regler

vare gjældende, dannedes Kviden af de Mænd, hvis Boder paa

Thinget grændsede nærmest Gjerningsstedet (biiftakviftr) 3.

Særegne processuale Regler gjaldt endelig om Legems-

fornærmelser begaaede i Udlandet. Naar en af „vore

Landsmænd" blev dræbt i Udlandet (erlendis), var Straffen

den samme , som om Forbrydelsen var bleven begaaet i

Landet selv, og den kunde forfolges i Island, om end

Sag var bleven anlagt eller Forlig afsluttet i Udlandet,

Grag. Vigsl. c. 113, S. 168. At lignende Formularer imidlertid

virkelig ere blevne anvendte i Island , sees af de flere Exempler

herpaa i Sagaerne, jvfr. lslend'. siigur 1850, II., S. 340.

') Cap. 63, 64, S. 101, ff. — a) Cap. 64, S. 103, 104. —

') Cap. 45, 46, S. 84, ff.
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naar ikke den sogsmaalsberettigede selv havde anlagt Sagen

der, eller havde indgaaet Forlig med den udtrykkelige

Clausul, at det ogsaa skulde have Gyldighed i Island. Sagen

kunde ikke anlægges forend tredie Sommer efterat Efter

retningen indlob til Island, med mindre Drabsmanden ind

fandt sig der forinden; derimod kunde Lysning foretages

fra Lovbjerget strax Sommeren efter med den Virkning,

at Drabsmanden efter sin Ankomst til Landet ikke maatte

underholdes af nogen. Den , der i Udlandet havde mod

taget et drep eller Saar , kunde anlægge Sag imod

Fornærmeren i Island, om han end allerede tidligere havde

anlagt en lignende Sag i Udlandet, naar han blot ikke

havde indgaaet endeligt Forlig. Og vendte ikke Islænderen,

der i Udlandet saaledes var bleven fornærmet , tilbage til

sit Fædreland inden tre Sommeres Udlob, men Fornærmeren

derimod indfandt sig der, kunde Sag anlægges imod ham

af den, der vilde have været Sagsoger i Anledning af den

fornærmedes Drab. De samme Regler gjaldt om Ran.

Beviset for drep begaaet i Udlandet fortes som sædvanlig

ved Tylfterkvid, for Drab og Saar derimod ved en fangakvior

(almindelig Kvid), d. e. en Kvid af fem Islændere, uden

Hensyn til disses Opholdssted *. Naar Forbrydelsen var

bleven begaaet „i Norges eller de Danskes eller de Svenskes

Konges Rige", maatte i det mindste to af hine fem Kvid-

mænd have været i den paagjældende „Konges Rige" enten

paa den Tid, da Forbrydelsen blev begaaet, eller senere.

En anden Regel gjaldt derimod, naar Drabet blev begaaet

J Vestlandene 2, norden for Frankrig (a Vestrlondum fyrir

norftan Valland), og sonden for Danerige (Danaveldi). I dette

Tilfælde udfordredes der ikke mere, end at de to Mænd

') Jvfr. hvad herom er bemærket i det foregaaende, Annal. f.

1849, S. 166. — 2) Til Vestlandene pleiede at henregnes : England,

Skotland , Irland , Orkcniicrne , Hebriderne og navnlig ogsaa det

saakaldte Valland, d. e. det vestlige Frankrig.

16*
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af Fangakviden havde besogt en af folgende Kougers Riger:

„enten Anglernes Konges Rige (Engla konungs veldi), eller

Britternes (Breta) Konges, eller Skotternes (Skota) Konges,

eller Irernes (Ira) Konges eller Syderoernes (Suftreyinga)

Konges Rige". Sagsogerens Fangakvid skulde sværge Ed

paa „at N. N. blev dræbt i den Konges Rige, og N. N.,

som nu her sagsoges, var der dengang; det bevidne vi

paa vor Ære (leggjum pat undir peguskap vårn) , og den

Fangakvid afgive vi her for Domstolen". Naar Sagsogeren

da ei skulde dommes skyldig, maatte han fore en lignende

Kvid, bestaaende af fem andre Mænd, der skulle bevidne

enten at den dræbte ikke havde været „sit Liv fjernere",

fordi Sagvolderen dengang opholdt sig i den Konges Rige,

eller , naar Drabet ei benægtedes , at Sagvolderen havde

været i Folge med en Konge eller mægtig Mand (rikismaor),

eller at Drabmanden ikkun havde udiivet Nodværge for sit

Liv eller Gods , eller at den dræbte havde befundet sig

paa et Vikingeskib (uthlaupsskip), da han blev dræbt. De

anforte Regler gjaldt ikke i eet og alt om Forbrydelser,

begaaede i Gronland , denne Coloni fra Island , der her

betragtedes som nærmest beslægtet. Naar Sag for Drab

begaaet i Gronland (Grænaland) allerede var bleven forfulgt

i dette Land, kunde ny Sag ikke anlægges i Island, med

mindre hin forste Sag var bleven anlagt af en anden Mand

end den rette Sagsoger, og denne Mand derhos ei havde

forfulgt Sagen efter Lovens Strænghed (til fullra laga).

Fangakviden kunde her dannes af Mænd, der aldrig havde

været i Gronland *.

') See i det hele c. 59, S. 98, 99, c. 99-103, S. 138, ff.

Det er en SelvfSlge, at vi i denne Fremstilling af Bestemmelserne

om Legemsfornærmelser og Drab ikkun have kunnet optage Hoved

trækkene af den udførlige Udvikling af disse Materier i Manddrabs-

balken. Vi skulle imidlertid her endnu henvise til Bestemmelserne

om den criminelle Lavalder (det 12te Aar), c. 32, S. 63; om den
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Sogsmaalsretten for Drab havde sin egen Slægtskabs-

orden. Denne adskilte sig deri fra Slægtskabsordenen for

Arveretten og Sogsmaalsretten for Leiermaal , at Kvinden

ganske var udelukket fra Siigsmaalsretten for Drab, og at

end ikke, paa en enkelt Undtagelse nær, de gifte Kvinders

Mænd kunde deltage i denne Ætsrettighed. Slægtfolgen var

saaledes denne1: 1) Son, 16 Vintre gammel, fribaaren,

ægtéfødt, saa fornuftig, at han kan bestyre sin Arv selv, hjem

fast. 2) Fader. 3) Samfædre Brodér. 4) Sammodre Broder.

5) Uægte Son. 6) Uægtebaaren samfædre Broder, o. s. v.

Om kvindelige Slægtninges Udelukkelse hedder det specielt:

„Aldeles ingensinde tilfalder Drabssag (vigsok) en Kvinde"2.

Af Eyrbyggia saga3 sees det, at Kvinder i en ældre Tid

ci saaledes vare udelukkede fra Sogsmaalsretten, hvorimod

Bestemmelsen herom forst blev vedtaget paa Althinget i

Aaret 093, da Indignationen over den af Goden Arnkels

kvindelige Arvinger udviste Efterladenhed i at forfolge Sagen

mod hans Drabsmænd fremkaldte de tvende Bestemmelser

„at aldrig senere skulde Kvinde være Sagsoger for Drab,

og ligesaa lidt en Mandsperson yngre en 16 Vintre" — „og"

— tilf'oier Sagaforfatteren (fra Begyndelsen af det trettende

mildere Straf for vanvittige under de nærmere Betingelser, c. 33,

S. 64; om Straffriheden for Vaadestilfælde, ikke Vaadesgjerninger,

c. 31, S. 64, 65, c. 56, S. 95; om at Kvinde straffes lige med

Mand , og Forbrydelse mod Kvinde lige med Fortrydelse mod

Mand, men at Drab af svanger Kvinde affBder tvende Drabssager,

c. 49, S. 89, c. 35, S. 69; fremdeles om Medvirkning i Forbrydelser,

c. 9, S. 12, ff., c. 12, S. 17, c. 13, S. 82, 83, c. 72, 73, S. 114, 115,

c. 85, S. 127; om Anslag, c. 9, S. 12, c. 75, S. 116, c. 85,

S. 127; om Kvidmændenes Tilkaldelse og disses Egenskaber, (Be

stemmelser , der forøvrigt ligesaalidt som adskillige af de anfbrtc

ere særegne for den her omhandlede Materie), c. 22-28, S. 37, ff.,

c. 81-84, S. 124, ff.; om Vidner c. 29, 30, S. 53, ff.; om Værne-

thinget c. 58, 59, S. 96, ff. c. 99, S. 138, 139, o. s. v.

') Cap. 35, S. 66, ff. — a) Sst., S. 68. — 3) Oap. 38, S. 191.
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Aarhundrede) — „har denne Bestemmelse bestandig senere

holdt sig". Antage vi, hvad der i og for sig er rimeligt,

at Kvinder oprindelig have været udelukkede fra alle Æts-

rettigheder og da fiirst og fremmest fra Sogsmaalsretten,

bliver den omhandlede Begivenhed at betragte som en

Tilbageforsel til den ældre Tilstand, og Kvindens Deltagelse

i hin Ætsrettighcd har da maaskee været indskrænket til en

temmelig kort Periode. Det fortjener i Forbindelse hermed

at bemærkes, at det under Opregningen af Slægtkabsordenen

for SSgsmaalsret for Leiermaal hedder: „Den nærmest

beslægtede skal være Sagsoger for Leiermaal, ligesom for

Drabssag"1, hvilke Udtryk synes at godtgjore, at der har

været en Tid , da Slægtskabsordenen var ens for begge

disse Forhold. En vigtig Modification i den sædvanlige

Folgeorden fandt Sted til Fordel for den dræbte Hustrus

Mand, naar de havde fælles Born. Sogsmaalsretten tilkom

nemlig da Enkemanden alene, naar Hustruen ikke efterlod

sig nærmere Slægtninge end sammodre Broder. Men var

der en voxen Son, eller Fader eller en samfædre Broder,

delte Enkemanden Sogsmaalsretten med den af disse Slægt

ninge, der ellers vilde have været Sagsoger, dog saaledes

at Enkemanden var Formanden (ok [)o biiandi fy rir). For

det Tilfælde, at flere Frænder, som lige nær beslægtede, i

Forening vare i Besiddelse af Sogsmaalsretten, gjaldt den

Regel , at naar nogle af dem vilde slutte Forlig , andre

anlægge Sag, skulde de af dem raade, som vilde sagsoge

efter Lovens Strænghed (til fullra laga); men vilde de

alle sagsoge efter Lovens Strænghed, skulde blandt Brodre

Alderen gjiire Udslaget, saaledes at den ældstes Sogsmaal

alene toges under Paakjendelse , med mindre den ældre

Broder havde overdraget Sogsmaalet til en anden , men

den yngre selv anlagde Sag, i hvilket Fald den sidstes

Sag blev at paadomme; blandt andre lige nære Slægtninge

') Festa-p. 25, S. 339.
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— thi „ingensinde gjor Alderen Udslaget blandt lige nære

Slægtninge, andre end Brodre" — skulde Lodkastning

afgjore, hvis Sag blev at paadomme, eller, hvad heraf

synes at være Meningen , hvem af dent skulde anlægge

Sagen '. Som antydet, var 16 Aars Alderen en Betingelse

for Sogsmaalsretten; dog kunde den dræbtes tolvaarige

Son stedes til at anlægge Drabssogsmaalet, naar den, der

ellers vilde være rette Sagsoger, fandt „Svenden rask" nok

„af Forstand" dertil 2. Undtagelsesvis kunde Sogsmaals

retten, i rette Sagsogers Fraværelse, udoves af en fjernere

Frænde. Naar nemlig Drabet blev begaaet paa Thinge,

kunde Sag oieblikkelig anlægges af den nærmeste af de

paa Thinget tilstedeværende Slægtninge af den dræbte, dog

at han ei var fjernere beslægtet med den afdode end

Næstsodskedebarn. En lignende Regel gjaldt, naar Drabs

manden kom den dræbtes Frænder i Forkjobet, og inden

disse fik Leilighed til at anlægge Drabssagen, selv anlagde

Sag „mod den dræbte", for at faae ham domt til at være

falden paa sine egne Gjerninger (at bua sok til uhelgi

hinum vegna). Var Sagsogeren for Drab da ei tilstede

paa Thinge, kunde den nærmest tilstedeværende Frænde, dog

ikkun, ligesom efter den nysanforte Regel, naar han ei var

fjernere beslægtet end næstahroeori , oieblikkelig anlægge

Drabssagen3. Som allerede i det foregaaende er bemærket4,

tilkom Sogsmaalsretten for Udlændingers Drab, forsaavidt

disse ikke hidrorte fra de tre Kongers Riger, hvor „vor

(Islændernes) Tunge", den „danske Tunge" er, kun und

tagelsesvis de dræbtes udenlandske Slægtninge, nemlig kun

deres Fader, Son eller Broder, og dette endda kun under

') Cap. 35, S. 68. — a) Cap. 35, S. 68, jvfr. c. 70, S. 112. —

3) Cap. 52, S. 92, c. 65, S. 106, 107. Naar de tilstedeværende

Slægtninge i de tvende her nævnte Tilfælde ikke vilde siige, eller

der ingen saadan var paa Thinge, kunde Goden anlægge Sagen, sst.

— 4) See Annal. f. 1849, S. 288.
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visse Betingelser. Havde Udlændingen avlet ægtefodte Horn

i Island, der ikke selv formedest Ungdom eller sligt kunde

anlægge Sag , tilkom Sogsmaalsretten den Mandsperson ,

der var Kornene nærmest paa Modrenesiden. Ifald den

dræbte Udlænding ^fra den ordiske Lande, eller (iovrigt) fra

Norges Konges Rige (utlendr manr norræun efta or Noregs

konungs veldi)" havde giftet sig i Island, kunde Drabssagen

anlægges af den, der vilde have været SagsSger for hans

Hustrus Drab1. Men var der ingen af disse Personer,

tilkom Sogsmaalsretten for Udlændingens Drab enten den

dræbtes Formuesfælle, eller Madfælle eller Styrmanden, eller

Bonden, hos hvem den afdode havde taget Ophold, eller

Goden , efter de samme Regler, som vare gjældende om

Retten til Kesiddelsestagelse af Arven efter en saadan

Udlænding, hvilken Besiddelsestagelse iovrigt, som allerede

i det foregaaendc bemærket, i Virkeligheden var at betragte

som en subsidiær Arveret2. Det kan endnu bemærkes, at

medens Gjældstrællen ikke kunde anlægge Drabssogsmaal,

vare Frænderne sogsmaalsberettigede for hans Drab, dog

imod at betale hans Gjæld, for hvilken den dræbte havde tjent

som Skyldtræl , fil Herren , men opfyldtes ikke denne Be

tingelse, blev Herren Sagsoger 3.

Hvad Legemsbeskadigelser angaaer, der ikke havde

Dilden tilfolge, er det en Selvfolge, at Sagen her i Reglen

blev anlagt, eller besorget anlagt, af selve den fornærmede,

men undtagelsesvis kunde der dog blive Sporgsmaal om

') Cap. 66, S. 108, Not. 5. — *) See i det hele c. 37, S. 71,

ff.; jvfr. Annal. f. 18l9, S. 319. — 3) Cap. 36, S. 69, 70. Om'

Søgsmaalsret for den frigivnes Drab, der under visse Betingelser

tilkom Frigiveren, see c. 36, 8. 70, 71. Om der med Sogsmaals

retten for Betleres eller den „for Guds Skyld forsørgcdes" Drab

er bleven forholdt paa lignende Maade, som med Arveretten efter

saadanne Personer (jvfr. Annal. f. 1849, S. 321), kan neppe med

Sikkerhed afgjøres.
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Sogsmaalsret for en Slægtning af den fornærmede. Dette

gjaldt om Saar, eller drep eller Haandran — ikke om et blot

frumhlaup — udovet mod en Islænder udenlands ; naar

nemlig den fornærmede ikke kom tilbage til sit Fædreland

inden tre Sommeres UdlSb derefter, kunde Sag anlægges

af den, der vilde have været rette Sagsoger i Tilfælde af

at han var bleven dræbt '. Den, der saaledes vilde været

Sagsoger for Drab, havde ligeledes at anlægge Sag, naar

Angreb blev foretaget mod (hlaupit til) , eller Legemsbe

skadigelse tilfoiet (unnit a) de formedelst Alder eller

Forstandsslovhed umyndige Personer. Under de anforte

Udtryk er udentvivl indbefattet baade frumhlaup, drep og

Saar2. Naar den umyndiges Værge var en gift Kone,

tilkom Sogsmaalsretten for saadanne Fornærmelser hendes

Mand. For enhver Fornærmelse mod Hustruens Person,

var Manden Sagsoger 3. Formynderen var Sagsoger for

storre Saar, tilfoiede den kvindelige Myndling, og det

samme gjaldt for mindre Saar eller l. Angreb" mod hende

(hlaupit til, under hvilket Udtryk udentvivl ogsaa drep er

bleven indbefattet), dersom den, hvem Myndlingen havde

overdraget Sogsmaalet — thi selv kunde hun ikke op

træde — ikke forfulgte Sagen med tilborlig Strænghed4.

Efterat vi saaledes have undersogt de forskjellige

Tilfælde , i hvilke en Siigsmaalsret fandt Sted som Æts-

rettighed , skulle vi nu betragte denne Ærsrettigheds Be

tydning. Dette vil bedst kunne skee ved at kaste et Blik

paa de Straffeonder, som Ættens Sogsmaalsret gik ud paa

at paabyrde Fornærmeren. Disse Straffe vare tre, nemlig

Tremarksboden , Landsforvisning eller Fredloshed. Naar en

blev domt til Fredloshed (skéggangr), maatte ingen under

Straf give ham Fode (uæll), ingen maatte laane ham Hus

') Cap. 59, S. 98, 99. — a) Cap. 70, S. 111, 112. — 3) Sst.,

jvfr. Festa-p. 50, S. 370. — 4) Cap. 66, S. 108, 109.
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eller dele Tag med ham (vera samvistum vio), ingen maatte

give ham noget Raad til hans Frelse (uraftandi oll bjargråft),

og ingen maatte overfore ham til Udlandet, men slap han

ud af Landet, maatte han ingensinde vende tilbage '. Hans

hele Formue blev confiskeret. Paa Skovmandens Hoved

var derhos sat en Pris af 1 Mark, eller i visse Tilfælde,

som vi i det foregaaende have anfort2, 3 Mark, hvilket

Belob skulde udredes af Goderne og samtlige Thingmænd

i det Vaarthingsdistrict, hvortil den fredlose horte. Denne

Pris blev fordelt lige paa Goderne og Thingmændene, og

Thingmændene skulde betale deres Del" til Goderne i For-

ening med Thingreiselonsafgiften (lata fylgja pingfarar-

kaupum). Blev Prisen ei betalt , straffedes Goderne med

Landsforvisning 3. Fredloshedsstraffens Virkninger ind-

traadte umiddelbart efter „Vaabentag", d. e. efter Thingets

Slutning, der tilkjendegaves ved at man greb sine Vaaben4,

og navnlig anvendtes den, for at give Skovmanden Fode

bestemte Landsforvisnings- eller Fredloshedsstraf i Reglen

uden Hensyn til, om den vedkommende havde været vidende

eller ikke om at hans Gjæst var en saadan farlig Person;

dog var „tre Nætters uvitterligt Underhold (uvisa eldi)" af

en Skovmand ikke strafbart *. Landsforvisningsstraffen

bestod i en Forvisning paa tre Aar fra Island; til at gjore

Forsog paa at komme bort til Udlandet , blev ham givet

en Frist af 3 Somre , og i denne Mellemtid , indtil han

skulde reise , bleve ham anviste 3 Boliger (heimili), paa

hvilke han udelukkende maatte opholde sig. Disse hans

Hjem maatte ikke være længere fjernede fra hinanden, end

en Dagsrcise. Han var fredhellig i disse Boliger og i

Pileskudsafstand fra Veien , naar han ikke reiste fra det

') See navnlig Festa-p. 49, S. 369, Vigsl. 62, S. 100,

j?ingsk.-p. 36, S. 97, jvfr. c. 28, in fine, S. 80. — a) See ovenf.

S. 235, 236. — 3) Vigsl. 111, S. 162—64. — 4) £ingsk.-p. o. 28,

in fine. — 4) |)ingsk.-p. 55, S. 143, jvfr. ogsaa S. 144, 145.
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ene Hjem til det andet oftere end en Gang om Maaneden.

Modte han nogen paa Veien , maatte han begive sig saa

langt til Siden , at man ikke fra Veien kunde „naae

til ham med Spydsoddene". Endelig var han fredhellig

paa Veien til Skibet. Ingen maatte forbyde ham at reise,

tverimod skulde en Mand — udentvivl Sagsogeren i den

Sag , hvorunder Forvisningsdommen var falden — folge

ham til Skibs og bede om Overforsel for ham , hvilket

Besætningen af Skibet ikke maatte nægte under Straf af

Bod, eller endog, naar allerede den tredie Sommer var '

indtraadt, uden at han havde kunde faae Plads paa noget

Skib, Forvisningsstraf. Lykkedes det ikke den forviste at

faae Plads paa noget Skib inden de tre Som nieres Udlob,

var hans Fredhellighed forbi, og han blev da anseet som

Skovmand. Ogsaa den landsforvistes hele Formue blev

confiskeret '. Saavcl for den forvistes, som den fredloses

vedkommende, afholdtes der en Executionsret (féransdomr)

fjorten Nætter efter Slutningen af det Thing , hvorpaa

Dommen var falden, i Reglen paa det Sted, der ved Sagens

Anlæg havde været den domfældtes Bolig. Executionsi etten

bestod af 12 af Goden udnævnte Dommere og afholdtes

udenfor Hjemmemarksgjerdet , hvor der hverken var Ager

eller Eng , ikke fjernere fra Gjerdet end i et Pileskuds

Afstand, og paa den Side af Gjerdet, som vendte henimod

Sagsogerens Bolig, dersom det kunde lade sig gjore. Ved

Hjælp af disse Bestemmelser kan udentvivl Benævnelsen

féransdomr, d. e. Domstol til Iværksættelse af Ran af Gods,

forklares. Domstolen skulde være udnævnt inden Middag,

og fem Bonder afgave Kvidudsagn om alle modende Sporgs-

maal. Af den domfældtes Eiendele bleve forst samtlige

Creditorer, der havde indfundet sig, fyldestgjorte for deres

Krav. Dernæst udtoges den personlige Bod , forsaavidt

') See ]>ingsk.-I). 33, 34, S. 89, ff., c. 52, S. 137.
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der var Sporgsmaal om denne '. Var der mere, fik Goden,

dersom den paagjældende var domt til Landsforvisning,

I Mark. Denne Mark benævnedes Livsboden (fjorbaugr)

hvoraf Benævnelsen fjorbaugsmaftr, fjorbaugsgarftr2, og een

— vistnok den sidste — Ore af denne Mark benævnedes

Underholdniugspant (alaosfestr) , hvilke Udtryk forklares

ved den umiddelbart tilfoiede Bestemmelse, at dersom der

ei er Formue nok til at afholde Livsboden , eller dersom

den domfældte ikke kan tilveiebringe samme inden 14 Nætter

fra Executionsretten, bliver han Skovmand og maa af ingen

underholdes. Istcdetfor Livsboden kunde Goden ogsaa

tage en Ko eller en 4-aarig Oxe , hvilken Præstation han

vel ogsaa fik , naar den domfældte var Skovmand. Hvad

der nu var tilbage, confiskeredes, Halvdelen til Sagsogeren

og den anden Halvdel til Fjerdingen, eller dersom Dommen

var falden paa Vaarthinget , til Vaarthingsdistrictet. Den

sidste Halvdel anvendtes , som allerede i det foregaaende

bemærket , til Forsorgelse af den domfældtes trængende

Slægtninge 3.

Af Tremarksboden tilfaldt Halvdelen Sagsogeren; Halv

delen tilkom, naar Sagen blev anlagt paa Althinget, Lovsige-

') I Tyvsager Erstatning for det stjaalnc. — 2) Maaskee er

ved Ordet garor taget Hensyn til den fredloses Begrændsning

til tre (maaskee i ældre Tider kun eet) Hjem. — 3) Lovretten

kunde formilde Skovgangssti allen paa forskjelligeMaader og derved

opstode da folgende Mellemforhold : 1) Skovgang med Adgang til

at maatte bringes ud af Landet (ferjandi), men uden Ret til at

vende tilbage , og med Tilstaaclse af 1 Hjem , indtil han kunde

komme til at reisc; 2) Skovgang uden Ret til at reise, men med

Ret til at underholdes (æll) og med Tilstaaelse af 3 Hjem; 2)

FjSrbaugsgaard med den Skjærpelse, at vedkommende ei maatte

vende tilbage til Island fra sin Forvisning; 4) Endelig omtales

Skovgang med endnu sturre Frcdhellighed end den , der tilkom

Fjørbaugsmanden; see i det Hele I., 89, 92, 97, 99, 119, 347,

369, II., 100, 160, 173.
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manden, naar den blev anlagt paa Vaarthinget, Beboerne

af Vaartbingsdistrictet, undtagen netop i det Vaarthinglaug

hvortil Lovsigemanden borte, i hvilket District denne Halvdel

tilfaldt ham. Betaltes Boden ikke inden den ved Dommen

fastsatte Frist, havdes der intet Middel til umiddelbart at

sætte Dommen i Fuldbyrdelse, ligesaalidt som naar ellers

en Præstation skulde udredes efter Dom, men Sagsogeren

synes, under en ny Sag for „Dombrud" (domrof1), at

have kunnet faae den gjenstridige domt til Landsforvisning

og derefter holde Executionsret over ham 2.

Det vil af det anforte seesl at Sogsmaalsretten kunde

medfore en Fordel. Navnlig kunde Halvdelen af den

landsforvistes eller fredloses confiskerede Formue, naar

den domfældte havde været bemidlet, udgjore et betydeligt

Belob, og i Sturlungasaga have vi saaledes et Exempel

paa en domfældt, hvis Formue, efter at Hustruens Del af

Fælligsboet var fradraget, i Losiire alene udgjorde: 30 KSer,

12 Koesværdier bestaaende af unge Goldnod, 4 Plovoxne,

120 Malkefaar, 50 Beder, 70 vintergamle Faar, 20 Heste,

25 Svin, 50 tamme Gjæs, 12 Skjolde, 12 Spyd, 6 Staal

huer, 6 Brynjer, 10 Kister og en Hests Byrder af Dun

sengeklæder 3. Denne pecuniære Fordel maa da betragtes

som en Fyldestgjorelse eller Erstatning for den tilfoiede

Fornærmelse. Men Sogsmaalsretten medforte tillige en

anden mere indirect Fyldestgjorelse, nemlig ved den Straf,

der paabyrdedes Fornærmeren. Navnlig synes den fra sit

Fædreland forviste Fjorbaugsmand eller den fra Menneskers

Samkvem forjagede og i ode Egne, i „Skove" omvankende

Skovmand netop at kunne sammenlignes med Fornærmeren,

der 1 Naturstanden , eller den Naturstanden nærmeste

Tilstand, uden Kraft til at modstaae den fornærmede Æts

') Jvfr. den norske Landslov , c. 5. — a) See LøgsSgu-

manus-p. S. 3, Logréttu-p. S. 12, jjingsk.-p. c. 45, S. 131, c. 32,

S. 87, 88. - 3) Sturl.-s. III., S. 108.
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Hevn , maa flygte fra Otlel og Gods eller forstikke sig.

Sogsmaalsretten kan da saaledes udentvivl betragtes som

et Surrogat for Blodhevnen.

RET TIL HEVN.

Skjondt Lovene havde sogt at stille den fredelige

Afgjorelse ved Lov og Dom i den lidenskabelige Feides

og Blodhevnens Sted , lillodes dog den private Hevn i

visse undtagne Tilfælde. Man har udentvivl fundet det

klogere at indromme en indskrænket Anvendelse af dette

med Folkets krigerske Tilboielighed saa meget stemmende

Middel til at soge Fyldestgjorelse for Fornærmelser , end

ganske at forbyde den og da maaskee netop ved en altfor

stor Strænghed at modvirke den fredelige Afgjorelse.

Det er kun i de tre Arter af Sager, som vi allerede

i det foregaaende Afsnit have beskjæftiget os med, Leier-

maal , Injurier , samt Fornærmelser mod den personlige

Integritet, at en vis Anvendelse af Blodhevnen findes

hjemlet. Saadan Ret til Hevn benævnedes at eiga vigt,

(d. e. at udove Drabshevn), at hefna. Som det forste Ud

tryk viser, var Hevneren berettiget til ei blot at tilfoie

Fornærmeren en hvilkensomhelst Legemsbeskadigelse, men

endog at nedlægge ham *.

For Angreb (frumhlaup) og Stod (drep) kunde Hevn

udoves paa selve Gjerningsstedet af den fornærmede og

hans Fæller , hvad enten disse nu maatte være af den

fornærmedes Æt eller ikke2. Forsaavidt var der ikke her

Tale om Ret til Hevn , som en Ætsrettighed. Dette var

derimod Tilfældet med Hensyn til Saar og Drab. Medens

det nemlig vel synes at have været tilladt enhver, der vilde,

at hevne Drab og Saar i Lobet af et Etmaal, efterat For

brydelsen var bleven begaaet, var der derimod indrommet

0 Jvfr. navnlig Vfgsl. c. 31, S. 60, ff., c. 106, S. 149. —

a) Cap. 3, 4, S. 9, c. 11, S. 15, jvfr. c. 5, Ss. 10.
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Sagsogeren for Drab — eller forsaavidt angik Saar, den,

der i Tilfælde af den paagjældendes Drab vilde have været

Sagsuger, og det da i Forening med den saarede — Adgang

til at udøve Blodhevn lige til det Althing , da Sagen

skulde anlægges. Sagsijgeren for Drab benævnes i denne

Egenskab: „den, der har at udove Hevn for Drab (sa er

vigs å at hefna)" '.

I Anledning af Injurier kunde Hevn udoves dels for

Kvad af Nidvise paa Lovbjerget, dels naar en Mand blev

betegnet med et af de tre odiose Udtryk: ragr, strooinu,

sorftinn 2. Som det vil erindres, afgiver Injuriematerien et

enkelt Exempel paa en Ætten tilkommende Sogsmaalsret,

nemlig for Smædedigt mod en afdb'd Frænde. Der kan da

sporges , om Sagsogeren for saadant Smædedigt maaskee

ogsaa har haft Ret til Hevn for samme , naar Digtet

blev kvædet paa Lovbjerget , eller den afdode deri blev

characteriseret med et af hine tre Udtryk. Herom tie

Bestemmelserne imidlertid aldeles.

Hevn for Leiermaal tilkom Siinnen , Faderen og

Broderen ; desuden Ægtemanden , Fosterfaderen , Foster-

sonncn. „Saa er det bestemt i Loven, at 6 ere de Kvinder,

for hvilke Drabshevn kan udoves. Den forste er Hustru,

den anden Moder , den tredie Datter , den fjerde Soster,

den femte Fosterdatter , den sjette Fostermoder". Der

skjelnedes iovrigt mellem , om Leiermaal blot var blevet

forsSgt, eller det blev fuldbyrdet. I forste Tilfælde —

naar Forforeren blev truffen i Begreb med at voldtage

(brjota til svefnis) Fruentimmeret og efter endog at have

lagt sig oven paa hende , eller han blev truffen i Sengen

hos hende, „saaledes, at de hvile der begge sammen, og

han er der i den Hensigt , at ville bedrive Utugt med

hende" — kunde Hevn ikkun udoves paa Stedet. For

') Cap. 13, S. 17, 18. — a) Cap. 106, S. 149, c. 105,

S. 147.
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fuldbyrdet Leiermaal havdes derimod Ret til Hevn lige til

næste Althing1.

Med Hensyn til Betydningen af denne Hevn for

Leiermaal, som udovet for at haandhæve Familiens Ære,

kan bemærkes , at det i Materien om Injurier , altsaa

uden nogen Forbindelse med Leiermaalsmaterien, hedder2:

„Ligesaa længe har man Ret til Drabshevn for ærerorige

Ord, som for Leiermaal med Kvinder".

AJVSVAR OG BET TILl BODER.

De Præstationer, vi under dette Afsnit skulle omhandle,

ere af en hSist forskjellig Beskaffenhed. Medens den ene

Art af disse, den personlige Bod, var af en særdeles fredelig

Character og nærmest kan betragtes som en individuel

Godtgjorelse for den tilfoiede Fornærmelse , aander den

feidelystne og hevnberedte Aand os derimod imode i al

sin Styrke af de alderdomsagtige Bestemmelser om den

anden Hovedart, Frændeboderne.

Den personlige Bod synes, som bemærket, at have

været en individuel Godtgjorelse for en tilfiiiet Fornærmelse.

Den udrededes i Anledning af Leiermaal, Injurier, Drab,

Saar og Stod. Benævnelsen er i Reglen réttr3; dog har

den personlige Bod for Drab det særlige Navn vigsbætr

(Drabsboder), eller bætr4; ligesom imidlertid Udtrykket

réttr paa et Par enkelte Steder 5 ogsaa forekommer om

den personlige Bod for Drab, saaledes bruges ogsaa bætr

undertiden om Leiermaalsboden fl. Om denne sidste bruges

iovrigt ofte specielt Udtrykket réttarfar 7. Denne Bod var

') Cap. 31, S. 60, ff. — *) Cap. 105, S. 147. — a) See

t. Ex. Festa-p. 49 , Vigsl. 12 , 20 , 74 , 104. — ') Jvfr. Vigs!,

c. 35, 36, 37, 54, 66, 84; jvfr. fébætr og sakbætr Festa-p. 23,

S. 337. — 3) Vigsl. c. 52, S. 92, c. 62, S. 101. — 8) Festa-p.

27, S. 341, c. 30, S. 343, Not. 5, o. 48, S. 364. — 7) See t. Ex.

Festa-p. 20, Vigsl. 52.
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altid af samme Storrelse , nemlig 48 Orer eller 6 Mark.

Det var sædvanligt at anvende Solvstykker i Form af

Ringe (baugar) som Omsætnings og Betalingsmiddel,

hvorpaa vi ovenfor have seet et Exempel ved den Livsbod,

fjorhaugr, egentlig Livsring, som den landsforviste havde

at betale i Losepenge for sit Liv. De storste Ringe, der

omhandles i Materien om Frændeboder (Baugatal), vare til

Belob af 24 Orer eller 3 Mark1, og det hedder nu netop

paa et Sted 2 om den personlige Bod, at den skal bestaae

af 2 af de storste Ringe (baugar tveir enir mestu), ligesom

der paa et andet Sted 3 om Halvdelen af réttr brages

Udtrykket Totylftersring (tvitylptarbaugr), d. e. en Ring

til to Gange 12 Orer. Den personlige Bod var i Reglen4

forbunden med Landsforvisnings- eller Fredloshedsstraffen

og udtoges forlods ved Executionsretten over den lands

forvistes eller fredloses Gods.

Forsaavidt vi i det foregaaende have seet Sagsogeren

for Leiermaal affordre selve dm forforte Kvinde den person

lige Bod , da horer dette Tilfælde ikke herhen , hvor vi

ikkun tale om Ættens Rettigheder udad til, i Forholdet til

andre udenfor samme staaende. Ligesaalidt vedkommer os

<le Tilfælde, i hvilke den fornærmede selv oppebar Boden.

Saadanne Tilfælde , hvor Nydelsen af réttr var en Æts-

rettighed ,' fandt derimod Sted for Drab, for Leiermaal,

samt udentvivl ogsaa for Injurier mod dod Mand 5.

Den personlige Bod tilfaldt for Drab samt Injurier

den dræbtes Arving , for Leiermaal den forforte Kvindes

nærmeste eventuelle Arving0, og til samme sigtes derfor

') Vigsl. c. 114, S. 171. — a) Vigsl. c. 74, S. 116. — s)

Vigsl. c. 49, S. 89, cfr. c. 35, S. 69. — 4) Som Undtagelser

Festa-p. 26 , S. 340 (om Leiermaal med Betlerskc) og c. 36,

S. 351 (om Boden, der skulde betales af den forftirte Kvinde). —

s) Jvfr. de ovenf. S. 225, 226 anførle Steder. — 6) See Festa-p. 55,

1850. 17
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udentvivl ogsaa fornemmelig ved „de Goder, der folge med

Arveretten", der paa et enkelt Sted findes omtalte '. Det

indsees let , at den der skulde nyde den personlige Bod

ofte kunde være en anden Person, end Sagsogeren, og det

hedder ogsaa navnlig om Drabsboden2: „Alle Boder for Drabs

sager eie Arvingerne, hvad enten de ere Karle eller Kvinder,

hvo der end suger Sagen eller er siigsmaalsberettiget" s.

En vigtig Afvigelse fra Arveordenen fandt dog Sted,

forsaavidt Moderen var berettiget til en Trediedel mod

Faderen af Leiermaals- eller Drabsboden for deres i Ægte

skab avlede BSrn, eller efter Faderens Dod, mod samfædre

Broder, uagtet saavel Fader som samfædre Broder ude

lukkede Moder fra Arv efter hendes Born. I Tilfælde af

Fællig mellem Ægtefællerne, deltes Boderne i Anledning af

deres Born imellem dem efter Fælligsforholdet 4. Naar

Hustruen blev dræbt, tilkom Halvdelen af Drabsboden, og

efterlod hun sig aldeles ingen Arvinger, endog hele Boden

den efterlevende Mand 5. Det staaer i den fuldkomneste

Harmoni med vor Anskuelse af Betydningen af Leiermaal,

som en Ætten tilloict Fornærmelse, at Boden for Leiermaal

ingensinde tilfaldt selve Kvinden , altsaa ei engang naar

hun blev voldtagen, men altid hendes Arvinger. Til disse

hendes nærmeste eventuelle Arvinger, der saaledes skulde

S. 381, c. 56, S. 382, c. 20, S. 333, c. 23, S. 337, c. 25, S. 339,

Vigsl. 54, S. 94, Not.

') Arfa-p. 20, S. 225, 226. — a) Vigsl. 54, S. 94, Not. —

3) Imod de ovenfor anførte Steder kunne de Par Steder, der

synes at hjemle Sagsøgeren Bet til Boden, nemlig Festa-p. 34,

S. 348 , og Vigsl. 62 , S. 101 , saameget mindre komme i nogen

Betragtning, som den i disse Steder anvendte Udtryksmaade allerede

kan finde sin Forklaring deri, at det jo hyppigt var Tilfældet, at Sag-

sogeren netop selv var Arving. — *) Festa-p. c. 20, S. 333,

c. 23, S. 336, 337, Vigsl. 54, S. 94, Not.; Jvfr. Annalerne for

1849, S. 296, Not. 3. - s) Vigsl. 35, S. 68, 69, c. 49, S. 89.
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modtage Leiermaalsboden, henregnedes navnlig ogsaa hendes

tidligere Bom, være sig ægte eller uægte, derimod naturligvis

ikke det Barn , der skyldte selve det paagjældende Leier-

maal sin Tilværelse. For at hun imidlertid ikke ved Hjælp

af den hende tilkommende Værgemaalsret for sine Born

eller andre Slægtninge, skulde komme til indirecte at hoste

Fordel af sit Feiltrin , var Lciermaalshoden undtagen fra

hendes Værgemaal, naar den tilfaldt hendes egne Myndlinge*.

Retten til Leiermaalsbod blev, som et Middel til at vaage

over den kvindelige Ære , overdragen ved Ægteskabet til

Manden Ligesom imidlertid den formedelst Dovenskab

omvankende Betler ikke var berettiget til Leiermaalsbod i

Anledning af Konens Forforelse2, saaledes tilkom denne

Bod navnlig ogsaa Hustruens Frænder, men ikke Manden,

naar han „formedelst Ligegyldighed (eller Mangel paa

Kjærlighcd , urækt)" undlod i hele 6 Halvaar at Jivile i

een Seng med sin Kone"3. Blev Festeinoen forfort, kunde

Fæstemanden vælge enten ligefuldt at ægte hende, i hvilket

Tilfælde Leiermaalssogsmaalet tilkom ham, Lciermaalshoden

hendes Frænder , eller at træde tilbage fra Fæstnings-

contracten , i hvilket Fald Leiermaalsboden tilkom den

fornærmede Fæstemand, Leiermaalssagen Frænderne4.

Naar flere bleve domte for Drab af eller Leiermaal

med samme Person , maa det udentvivl antages , at den

personlige Bod er bleven betalt af hver af dem.

Det er neppe uden Betydning for Opfattelsen af den

personlige Bods Væsen , naar den fjernere Frænde , der

underden nærmeste eventuelle Arvings Uformuenhed harover-

tagetForsBrgelsenaf en Frænde, netopspecielt gives Anvisning

paa den personlige Bod for dennes Drab eller Forforelse,

til Erstatning for Forsorgelsesomkostningerne , derimod

') Festa-p. c. 48, S. 364, c. 56, S. 382, jvfr. Aifa-p. 19,

S. 225. — 2) Festa-p. 27, S. 311. - 3) Festa-p. 16, S. 329. —

«) Festa-p. 8, S. 318.

I7V
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hverken paa Udbyttet af Saagsmaalsretten eller paa Frænde-

hiiderne for Drab '.

Det synes at ligge nær, at den personlige Bod, i det

mindste tildels, er blevet stillet ved Siden af Arv og Værge-

maal som et Æqvivalent for de Byrder, der paahvilede

Ætten, navnlig Forsorgelsespligten. Hermed er dog ikke

sagt at Bodens Betydning som Fyldestgjorelse for For

nærmelser er bleven glemt. Denne sidste Opfattelse turde

navnlig antages at yttre sig i den interessante Regel , at

Krav paa den personlige Bod fortabtes, naar den for

nærmede med fuld Vidende satte sig til Bords eller iovrigt

havde Samkvem med Fornærmeren 2.

I Fru m) k u ii nu r for Drab (frændbætr, ningjold,

sakbætr) finde vi ikke som i Drabsboden (vigsbætr) en

Præstation fra et enkelt Medlem af den ene Æt til et

enkelt Medlem af den anden Æt, men derimod et Forhold

mellem , paa den ene Side , den hele Række af For-

nærmerens beslægtede og, paa den anden Side, den hele

Række af den fornærmedes Slægtninge. Bestemmelserne

om Frændehoder for Drab findes i Afsnittet Baugatal 3,

d. e. Ringtal, Opregning af Ringe, hvilken Benævnelse

har sin Grund i at de storre af disse Boder betaltes med

baugar, Ringe, dette i den nordiske Oltid almindelige

Omsæt ni ngsiniddel.

') Um.-b. c. 23, S. 278, c. 25, S. 280, 281. En anden Sag var

det, at Forsørgeren ved Hjælp af den almindelige Ret til at forlange

sine Udlæg erstattede af den nærmeste eventuelle Arving, Um.-b. 7,

S. 250, ogsaa kunde blive delagtiggjort i de^ ved de her nævnte

Goder vundne Udbytte, forsaavidt vel at mærke Arvingen ikke

itieblikkelig havde forbrugt det indvundne. — 2) Vigsl. 52, S. 91,

92. Bestemmelsen handler rigtignok kun om den personlige Bod

for drep, men den samme Regel maa udentvivl antages at have

været gjældende i de øvrige Tilfælde. — 3) Dette Afsnit er i den

arnamagnæanske Udgave opfort som et Capitel i Vigsl., nemlig c. 114.
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Drabsmandens Slægtninge benævnes : de der efter

Loven skulle hode (skap-bætendr), den dræbtes: de der

efter Loven skulle modtage (skap-biggjendr), og forsaavidt

de storre Boder angik, hedde de modstaaende Parter Ring-

hodere og Ringmodtagere (baughætendr, baugbiggjendr).

Kun af een Mands Æt kunde Frændeboder fordres.

Naar flere havde været Deltagere i Drabet, maatte Sag-

sogeren under Drabssagen , lifor Domstolen" eller under

Forliget, udvælge en af Deltagerne, hvem han helst vilde, til

Drabsmand (kjosa mann til veganda), og dennes Æt kunde

da ei undslaae sig for at befale Boderne '. I Henseende

til Storrelsen af disse finde vi en Inddeling af begge de

modstaaende Ætter i lolgendc 10 Gasser, hvoitil svarede

10 forskjellige Bodstorrelser : 1. Fader, SSn, Broder.

2. Farfader og Sonneson, Morfader og Datterson. 3. Far

broder og Broderson, Morbroder og SostersSn. 4. Farbroders

Sonner (bræorungar), Fasters og Morbroders Sonner (syst-

kina synir) og Mosters Sonner (systrungar). 5. De der

vare een Mand fjernere end „Brodringer" o. s. v. (den ulige

Sidelinie 2. og 3. Led). 6. Næstsodskendeborn eller rettere

Næstsodskendesonner (næsta bræorar). 7. De der vare een

Mand fjernere (den ulige Sidelinies 3. og 4. Led) 8. Mand

lige Slægtninge i 4. Led (annara bræcra). 9. De, der vare

een Mand fjernere (den ulige Sidelinies 4. og 5. Led).

10. Mandlige Slægtninge i 5. Led (brioja bræftra). „Der

falder Bodopregningen (saktala)".

Det her omhandlede Forhold er det eneste af de

Ætten vcdrorende Retsforhold, hvori Slægtskabsordencn er

anfort fuldstændigt. Dels af denne Grund, dels med Hensyn

til at Ættens Sammenslutning til Eenhed ingensteds frem

træder med en lignende Oprindelighed og Inderlighed som

i Frændebodeforholdet, maa Slægtfolgen for dette være af

en særdeles Vigtighed for de ovrige Retsforhold , hvad vi

') Baugat. S. 173, Vigsl. 48, S. 86, 87.
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allerede tidligere, navnlig under Arvematerien, have hult Ledig

hed til at udvikle. Hvad der navnlig ved Slægtskabsordenen

for Frændeboder frembyder en særdeles Interesse er Ude

lukkelsen af Kvinden, hvad der, ligesom Forbigaaelsen af

de fjernere Ascendenter og Descendenter (Oldefader o. s. v.,

Sonnesousson o. s. v.), maa finde sin Forklaring i den

Kampens Aand, der afspejler sig i Frændebodsforholdet, i

den Anskuelse, al hverken Kvinden eller hine ældste eller

yngste Medlemmer af Ætten vilde være skikkede til at

tage Del i Blodhevnen, eller i Forsvaret. Det vil senere

blive udviklet, at Agnationsforholdet havde en væsentlig

Indflydelse paa Fordelingen af Boderne, idet Cognaterne

vel kaldtes til Deltagelse i Boderne i een Classe med de

lige beslægtede Agnater, men kun fik en mindre Del af

Boden imod disse. Agnaternes Andel i Boderne benævnes

bauggildi (egentlig Ringbod) , Cognaternes ncfgildi (af nefi,

Cognat, Cognatbod) : „Det hedder bauggildi, hvad de Mænd

tage, der ere beslægtede paa Karlesiden (karlsift eru

komnir), men det hedder nefgildi, hvad de Mænd tage, der

ere beslægtede paa Kvindesiden (kvennsift)" *. Ogsaa an

vendes disse Udtryk som en collectiv Betegnelse af de

bodende eller bodtagende Agnater eller Cognater, (t. Ex.:

„dersom ingen leve i den dræbtes bauggildi, andre end" o. s. v.).

Udtrykkene bauggildismenn , nefgildismcnn , nefgildingar,

kunne her endnu bemærkes. Hvad disse Benævnelser an-

ganer, synes det ikke klart, hvorledes bauggildi, der simpelt

hen betegner Ringbod, kan være kommet til at bruges i

Betydning af Agnatbod, i Modsætning til nefgildi. Det

maa derhos bemærkes, at bauggildi ogsaa forekommer i

eo videre Betydning , om alle de Frænder , være sig

Agnater eller Cognater, der skulde bode eller tage Ringe2.

Vi ville her henlede Opmærksomheden paa et andet Udtryk,

der betegner Frændeboder overhovedet , nemlig niogjiild.

') S. 176. - a) S. 180.
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Ordet niftr, der i Almindelighed betegner Slægtning, fore

kommer netop paa et enkelt Sted, som vi i det foregaaende

have anfort, i Betydningen af Agnat og modsættes nefi (nås

nio efta nefa). Turde man maaskec antage , at Ætten i

den ældste Tid kun har bestaaet af Agnater, med Ude

lukkelse af Cognater, og at niogjold og bauggildi altsaa i

hin Tid paa engang have betegnet Frænde- og Agnatbod?

Til de 10 Classer, hvori Drabsmandens og den dræbtes

Slægt, som allerede anfort, inddeltes, svarede ligesaamange

Classer af Frændeboden. Den strængt gjcnnemforte Regel

var, at hver Classe havde at betale ligesaa store Boder, som

den under omvendte Forhold vilde komme til at modtage.

„Ingen Mand skal bode storre Ringe, end han skal mod

tage"*. Kun de fire forste Classer af Slægtninge toge eller

biidede Ringe, af hvilke der saaledes kun gaves fire2.

Eiendommeligt ved Ringene var det, at der med samme fulgte

2de Tilgiftspræstationer , for hvilke muligen en fælles Be

nævnelse haves i det paa to Steder3 forekommende Udtryk

baugbot, der da maatte betyde Ringforbedring. Disse Til-

giftsboder benævnedes baugbnk (eller pak), Ringbedækkelse,

Ringdække — udentvivl fordi den er blevet lagt oven paa

Ringen — og pveiti , der synes at have været et mindre

Omsætningniiddel eller Mynt , hvis Forhold til de ovrige

Værdieenheder vi imidlertid ikke kjende, men som vi for

Nemheds Skyld kunne kalde Overbodspenge 4. Saadaot

') Baugat. , S. 174. — a) Det hedder, efterat de fire Ringe

ere blevne opregnede: „Da erc Ringene forbi (farnir)". De ffilgendc

Classer, hvis Huder ei betaltes i Ringe, betegnes S. 181 med Ud

trykket cptir banga, d. e. efter Ringene, („naar der ingen er til

eptir banga, der er berettiget til Bod" o. s. v.) » jvfr. det analoge

Udtryk eptir dtima , (efterat Retterne ere hævede), ^ingsk.-p. 31,

S. 81. IfSlge denne Forklaring kunne vi ikke med Oversætteren

af Grågas antage Udtrykket eptir bauga for et Substantiv, der

skulde betegne annnli sequiores, Ringe af anden Classe. — 3) Sst.,

S. 173. — 4) Ordet pveiti forekommer ogsaa i Frostath.-L.XIV., 12,
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Ringene saavelsum Tilgiftspræstationerne vare af Solv, om

hvis Qvalitet det hedder: >lSaadant Solv er gyldigt til

Ringe og Ringdække og Overbodspenge, som ei er slettere

end det gamle Lovsolv, hvoraf 10 Penninge (penningar)

udgjore I Ore, og hvis Farve mere ligner Solv end Messing,

som taaler Indsnit uden at forandre Farven (polir skor),

og som er eens baade udvendig og indeni". Hermed maa

sammenholdes et Sted i Kaupa-bålkr , hvor det hedder:

„Dengang Kristendommen kom ud her til Island, gik her

Solv i alle store Betalinger (storskuldir), blegt Solv. der

skulde taale Indsnit (halda skor), og hvoraf den storste

Del skulde være Solv, og saaledes slaaef, at 60 Penninge

udgjorde en veiet Ore, og var der dengang ingen Forskjel

paa tællet eller veiet Mont"1. Det synes aabenbart, at

begge Steder have Hensyn til samme Art Solv, og at der

kun senere er indtraadt en Forandring , dels deri, at Oren

inddeltes i 10 istedetfor 60 Penninge2, dels i Forskjellen

mellem tællet og veiet Mont, hvilken navnlig fremtræder i

Baugatal, hvor Præstationerne forudsættes at blive betalte

i veiet Mont 3. Det „blege" Solv modsættes det rensede

Solv, det „brændte"; 1 Ore af det forstnævnte stilledes

lige med omtrent 4£ Ore Vadmel, 1 Ore af det sidste

(= J Ore Guld) med 7£ Ore Vadmel4. Vilde man

og Bjark.-R. 1-17, hvor der tales om det mindre Tyveri af et

pveiti, i Modsætning til det større af en Ortug (= ^ Ore), jvfr.

den tildels paiallele Bestemmelse i Bjark.-R. 115, hvor der skjelnes

mellem Tyveri af 1 Penning, 1 Ortug og 1 Orej jvfr. Gragas,

Vigsl. 115, S. 188. Svenbjornsson har i Glossariet til Grag. udtalt

den Formodning , at pveiti maaskce er identisk med de Penninge,

der omhandles i Kaupa-b. 84, S. 500, af hvilke 60 udgjorde en

Ore. Med Sikkerhed kan saadant dog neppe antages.

') Kaupa-b. 84, S. 500. — a) Med Hensyn til Inddelingen i

60 Penninge jvfr. Bjark.-R. 133. I Henseende til Inddelingen i 10

Penninge see Festa-p. 43, S. 357. Efter Frostath. h., X.,.35, ind

deltes Oren i 30 Penninge. — 3) See t. E. S. 175. — *) Kaupa-b. 85,
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ikke betale med Solv, stod det enhver frit for at betale

med andre ved Loven sanctionerede Betalings- eller Om-

sætningsmidler, navnlig med Vadmel '.

„Fire ere Lovringe (logbaugar)" — saaledes begynder

Baugatal2, — „Den forste er 3 Mark (24 Orer) stor

(brimerkingr), den anden 20 Orer stor (tvitugauri), den

tredie i Mark (16 Orer) stor (tvimerkingr), den fjerde

12 Orer stor (tolfeyringr)". Med den forste Ring, der ogsaa

benævnedes Hovedringen (hofutbaugr) 3, fulgte 6 Orer i

Ringdække og 48 Overbodspenge, med den anden 4 Orer

Ringdække og 32 Overbodspenge, med den tredie 3 Orer

Ringdække og 24 Overbodspenge , med den fjerde 2 Orer

Ringdække og 16 Overbodspenge. Det vil sees, at Antallet

af Overbodspengene altid var 8 Gange saa stort som af

Orerne i Ringdækket. Boderne for 5— 10 Classe vare

respective 8 Orer, 5£ Orer, 3£ Orer, 2J Orer, 1J Ore,

og endelig l Ore, hvilket saaledes var den laveste Bod.

Man vil bemærke, at den lavere Classe Bod her altid var

.\ mindre end for den næslforegaaende Classe.

Hovedringen med Tilgiftsboder tilfaldt, som allerede

bemærket, Fader, Son og Broder. Hver af disse fik en

tredie Del af Boden, altsaa 1 Mark af Ringen, 2 Orer i

Ringdække og 16 Overbodspenge. Saavel her, som i de

følgende Classer, gjaldt den Regel, at de til Deltagelse i

Boden kaldte Slægtninge inden hver Classe udgjorde Partier,

der toge lige stor Andel i Boden, hvad enten Antallet af

de til hvert enkelt Parti horende Personer var stort eller

S. 501, Kr. R. 49, S. 172. Efter Jénsb. Kaupa-b. 5, stilledes

1 Ore brændt Solv lige med 6 Orer Vadmel.

') S. 188. — a) S. 171. — 3) Det var netop med saadannc

Ringe, eller som det hedder l.med 2 af de største Ringe (bauga två

ena mestu)" at den personlige Bod skulde betales ; jvfr. ovenfor

S. 257. Det synes at følge af disse Ord, at 3 Marks Ringe have

været de største, man har anvendt.
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ringe. Saaledes toge flere Siinner i Forening, uden Hensyn

til deres Antal, kun den for Siin bestemte Trediedel, flere

Brodre i Forening kun den for Broder bestemte Trediedel.

En vigtig Forskjel fandt Sted imellem samfædre og saru-

modre Broder. Den sidstnævnte fik nemlig kun '; af den

i Broders Lod faldende Trediedel af Ringen , hvorimod

samfædre Broder tog jj . og beholdt derhos for sig selv

alene de til Broders Lod horende 2 Ører Ringdække og

16 Overbodspenge. Agnationsforholdet havde saaledes her

en særdeles vigtig Betydning. V7ar Fader ikke til , tog

Sonnen, og var Sonneu ikke til, tog Faderen Totrediedele

af Ringen og Tilgiftsboderne. Naar Broder ei var til, kan

det da antages, at Fader og Son have delt den hele Bod

til lige Dele. Naar der enten kun var Fader, eller kun

Son eller kun samfædre Broder, tilfaldt hele Ringen med

Ringdække og Overbodspenge ham alene. Var Fader og

Son ikke til, men kun en samfædre og en sammodre Broder,

fik den sidste § af den hele Ring , den forstnævnte g af

Ringen, samt hele Ringdækket og Overbodspengene. Naar

der ikke var nogen samfædre men kun en sammodre Broder,

der da havde at dele Boden med Fader og Son , tilfaldt

sammodre Broder 5 Orer og 4 Penninge , („en halv

veiet Penning mindre end halv sjette Ore") af Ringen,

samt I Ore af Ringdækket og 8 Overbodspenge. Hvad

der saaledes fradroges Broders Lod, tilfaldt da vel Fader

og Siin til lige Dele. Traf det sig , at sammodre Broder

skulde tage Boder enten med Son alene eller Fader alene,

fik sammodre Broder dog fuld Broderlod af Ringen, „som

samfædre", og udentvivl ligeledes Broders Andel af Tilgifts-

boderne. Men var der slet ingen andre „Lov -Modtagere

af Hovedringen" end sammodre Broder, fik han den fulde

Ring og Ringdække, „men Overbodspengene skal ingen eie".

Den 2den Ring, Tyveorersringen , tilfaldt Farfader,

Sonneson, Morfader, Datterson. Agnaterne, Farfader og
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Sonneson, skulde tage fl, Cognaterne, Morfader og Datter-

son, § af Ringen. Ringdække og Overbodspenge tilfaldt

alene de f8rstnævnte. Var Farfader ikke til, tog Siinneson,

var denne ikke til, tog Farfader hele Agnatlodden, og paa

samme Maade forholdtes der med Cognaternes Andel. Naar

ingen Cognater vare til , toge Agnaternc hele Ringen med

Ringdække og Overbodspenge, men vare Agnater ikke til,

fik Cognaterne vel baade Ring og Ringdække, men ikke

Overbodspengene. Aldeles de samme Regler vare gjældende

om Fordelingen af de 6vrige 2de Ringe , og lignende

Bestemmelser maae ligeledes antages at have kommet til

Anvendelse i de fjernere Grader, hvorom detaillerede For

skrifter ei findes. 1 Henhold til disse Regler skulde saaledes

af Tolvoresringen de § tilfalde Farbroders Nonner, der

ligeledes alene fik Ringdække og Overbodspenge , de g

derimod Fasters, Morbroders og Mosters Nonner.

Hvad der saaledes gjaldt om den dræbtes Frænder,

anvendtes ogsaa paa Drabsmandens. Ogsaa her gjaldt

saaledes stadigt Forholdet jj imod jj imellem Agnater og

Cognater, og naar Drabsmanden f. Ex. hverken havde Fader

eller Broder, men derimod en Son, maatte denne udrede

hele fiirste Classes Ring ubeskaaren med Ringdække og

Overbodspenge, og naar der ingen andre var i denne Classe

end samfædre Broder, fik den dræbtes Fader, Niin og Broder

vel baade Tremarksringen og Ringdækket ubeskaaret, men

ingen Overbodspenge o. s. v.

Med Hensyn til Sporgsmaalet om, hvorledes der for

holdtes , naar nogle af dasserne fattedes , vare Reglerne

meget simple. Fattedes en og samme Classe , paa begge

Sider, f. Ex., naar hverken den dræbte eller Drabsmanden

havde Fader , Son eller Broder , bortfaldt den for denne

Classe bestemte Bod aldeles. Men fattedes Classen kun

paa den ene Side , maatte Boden præsteres. Her gjaldt

da Reglen, at den til den manglende Classe bestemte Bod
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skulde forst gaae opad til den næste Gasse ovenfor, uden

Tilgiftsboder , men var der ingen Classe ovenfor , da til

den næste Classe nedenfor, ligeledes uden Tilgiftsboder og

derhos med Afkortning, saaledes at den vacante Bod blev

af samme Storrelse , som den succederende Classes Bod.

Fattedes da t. Ex. 3 Classe (Farbroder , Brodcrson) gik

denne Classes Ring (16 Orer) op til Farfaders Classe, der

da ialt fik (20 + 16=) 36 Orer, men Ringdække og Over-

bodspenge fulgte kun med Farfaders Ring; fattedes ogsaa

2den Classe, fik Fader, Broder og Son (24 + 20 + 16=)

60 Orer. Fattedes derimod f. Ex. 1ste Classe gik Hoved

ringen (24 Orer) ned til 2den Classe, men kun til et Belob

af 20 Orer, der var lig Storrelsen af selve 2den Classes

Ring, og fattedes samtlige tre forst c Classer, fik 4de Classe

(Sodskendeborn) 4 Ringe, hver paa 12 Orer, men med ingen

af de 4 Ringe fulgte da Ringdække og Overbodspenge, und

tagen med 4de Classes Ring. Efter lignende Regler for

holdtes der med Hensyn til Udbetalingen af Boderne.

Fattedes t. Ex. 3die Classe (Farbroder o. s. v.) , maatte

2den Classe (Farfader o. s. v.) , foruden sin egen Ring,

tillige udrede Farbroders Ring , men uden Tilgiftsboder.

Paa den anden Side kunde Sodskendeborn , naar det traf

sig at netop de vare de nærmeste Slægtninge til Drabs

manden, komme til at betale hele 4 Ringe, eller ialt 48 Orer.

Lignende Regler anvendtes i eet og alt i de fjernere

Classer. Hvad der imidlertid frembyder en ikke liden

Interesse er, at der ingcnsomhelst Forbindelse fandt Sted

imellem Ringclasserne og disse fjernere Classer, saa at man

altsaa ikke kan antage at t. Ex. Næstsodskendeborn have,

i Mangel af nærmere Slægtninge , modtaget de for disse

bestemte Ringe, eller at Fader, Son og Broder, naar der

slet ingen andre Slægtninge vare til, har kunnet oppebære

ikke blot alle 4 Ringe, men derhos tillige Boderne for

samtlige fjernere Classer.
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For Drabsmanden, der jo skulde gjores fredlos og hvis

Formue skulde confiskeres, blev der i Reglen ikke Tale om

Deltagelse i Frændeboderne. Slap han imidlertid i et* enkelt

Tilfælde fri for Straf, var det paalagt ham, naar ingen

Slægtninge vare til i fors te Classe, at betale Hovedringen med

Tilgiftsboder. Af de Slægtninges Tal, som skulde modtage

eller betale Frændehoder for Drab, vare Kvinder udelukkede.

Men een Kvinde var der dog, „der baade skal bode Ring

og tage Ring, dersom hun er eneste Barn, og hedder den

Kvinde Ringkvinde (baugrygr) , men det er den dodes

Datter". Naar nemlig den dræbtes Fader eller Son eller

Broder ikke vare til, tilfaldt Hovedringen hende, „som om

hun var Son'. Var hun Datter af Drabsmanden og dennes

Fader, Siin eller Broder ei vare til, skulde hun „bode Tre

marksringen som Son". Disse Regler fandt dog kun An

vendelse , saalænge hun ikke var „kommen i Ægtemands

Seng" (i vers hvilu) , thi „da kaster hun Boderne i

Frændernes Skjod (i kné frændum)" '.

For „Galgedodningen", „GravdoMningen", „Hav-" eller

„Skjærdodningen" og „Fjælddodningen" 2 skulde Fræode-

bJider betales , som om de paagjældende virkelig havde

mistet Livet.

Ved Siden af de egentlige Frændeboder, fandt et side

ordnet Forhold Sted mellem Drabsmandens og den dræbtes

trælbaarne eller uægtebaarne Son , hans Stedsdn , og tre

nærbesvogrede af ham , nemlig Stedfader , Svigerson eller

Sosters Mand. De fem Mænd, der stode i dette Forhold

til den dræbte skulde af de fem, der stode i lige Forhold

til Drabsmanden, modtage en Bod af 12£ Ore („12 Orer

og 5 veiede Penninge"), der deltes i lige Dele imellem dem

og hvoraf navnlig den tiælhaarne og den uægte Son , der

saaledes her ganske stilles sammen, synes at have maattet

') S. 183. Denne Bestemmelse har en frappant Lighed i Ind-

ho'd og Udtryk med Frostath.-L. VI, 4. - a) Jvfr. ovenf. S. 234.
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dele en femte Del med hinanden 3. Ogsaa for frigivne

og Trælle vare Frændeboder anordnede, skjondt af mindre

Storrelse. Den storste Ring for en frigivens Drab var af

12 Orers Værdi, med et Ringdække af 2 Orer, den mindste

af 6 Orers Værdi , med Ringdække af 2 Ortuger. For

Trælle var Hovedringen bestemt til 23 bveiti, med et Ring

dække af 7 þveiti , Sodskendeborns Ring til 12 bveiti,

med et Ringdække af 2 bveiti. Femte Classe skulde mod

tage 8 bveiti, Ote Classe 4J bveiti og I Ode Classe (brioja

bræora, 5te Led) l bveiti. Trælle skulde kun bode, naar

de havde nogen særlig Formue (orkostr). Overbodspenge

var der i disse Tilfælde ikke Tale om.

Frændebodesagen skulde anlægges samme Sommer

som Drabssagen og Sagsogeren i denne var ogsaa Sagsoger

i hin. Under Frændebodesagen blev da hele Drabsmandens

Æt sagsogt til at betale Boder for Drabet til den dræbtes

Slægtninge. Sluttede Sagsogeren Forlig i Drabssagen uden

Lovrettens Samtykke, fik han ingen Del i Frændeboderne.

Var Sagsogeren tillige Arving , maatte han lade sig noie

med den personlige Bod, Drabsboden, der i dette Tilfælde

tilkom ham , og kunde da ikke gjiire nogen Fordring paa

Andel i Frændeboderne. Nedlagde Sagsogeren en altfor

lemfældig Paastand i Sagen, mistede han sin Andel i baug-

bot, d. e. Ringdække og Overbodspenge. Naar Drabsmanden

var under den criminelle Lavalder, 12 Aars Alderen, skulde

hans Frænder vel betale Frændeboder, men samtlige disse

Boder tilfaldt da Sagsogeren, en Bestemmelse, der udentvivl

fornemmelig er grundet deri, at Drabsmanden formedelst sin

Ungdom ikke kunde dommes til Straf, hvorfor det er blevet

anseet billigt, at Frændeboderne anvendtes som en Erstat

ning for de med Sogsmaalsretten ellers forbundne Fordele.

Frændeboderne kunde fordres, skjondt Drabsmanden muligen

allerede var bleven dræbt, t. Ex. ved Udovelse af den for

nærmede Æts Ret til Hevn. derimod ikke i Nodværgestilfælde.
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Til Gjengjæld for Boderne aflagdes en Trofasthedsed (trygoir).

„Altid skal TrofasthedslOfte" — hedder det — „komme

imod Frændeboder. Ikke kan Krav gjores paa Boderne

ellers". For Brud paa Trofasthedslofte anvendtes ei blot

den sædvanlige Straf mod Forbryderen , men der betaltes

derhos dobbelt personlig Bod og Forlig maatte ikke af

sluttes uden Lovrettens Samtykke'.

Det fjendtlige Modsætningsforhold mellem Drabsmandens

og den dræbtes Æt gav sig endnu tilkjende i det Forbud,

Medlemmet af den sidstnævnte Æt kunde nedlægge, saalænge

Frændeboderne ikke vare betalte, naar han traf sammen under

eet Tag med en Frænde af Drabsmanden. Det hedder i denne

Henseende: „Dersom Forbudssager (lyritnæmar sakir d. e.

uafgjorte Drabssager af den Beskaffenhed, at Forbud kan

nedlægges) bestaae imellem Mænd, da skal Drabsmandens

Frænde ingensteds opholde sig sammen med den dræbtes

Frænde, med mindre han forinden har taget fast Ophold

sted der , eller han er kommen der som Gjæst , uden at

vide, at den dræbtes Frænde var i Vente". Naar Drabs

mandens Frænde under slige Omstændigheder ikke fjernede

sig oieblikkelig , kunde den fornærmede Part, den dræbtes

Frænde , under Tilkaldelse af Vidner nedlægge hoitideligt

Forbud eller Protest (lyrittr) mod længere at paanodes

sin Modstanders Selskab , hvorefter denne under Lands-

forvisningsstraf var pligtig til at forlade Stedet. Dette

Forbud kunde nedlægges af den fjerneste som af den

nærmeste af den dræbtes Slægt og imod den fjernest som

mod den nærmest beslægtede af Drabsmandens Frænder.

„Imellem alle dem ere der Forbudssager, der skulle bode

eller tage 1 Ore (den laveste Frændebod)". Det synes

at have været en Æressag for den fornærmede Part, den

dræbtes Frænde , ikke at taale Modpartens Nærværelse,

'3 See i det hele Baugat. S. 171 — 188.
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thi undlod han at nedlægge Forbudet, mistede han ganske

sin Ret til Frændeboder '.

I een Retning vedblev Modsætningsforholdet mellem

Ætterne at have retlig Betydning, endog efterat Frænde-

bSder vare betalte og Trofasthedslofte aflagt. Traf det sig

nemlig, at Medjemmer af de 2de Ætter modtes paa Thinge,

hvor lang en Tid der end var forloben siden den skjæbne-

svangre Begivenhed , der havde begrundet det fjendtlige

Forhold mellem dem, saa behovode den dræbtes Slægtning

aldrig at finde sig i at en Frænde af Drabsmanden eller

endog en af dennes 3 nærmest besvogrede beklædte Dommer

sædet eller afgav Kvidudsagn i en af ham anlagt Sag, men

kunde „altid siden efter rydde ham" af Domstolen eller

Kviden. Den samme Ret havde Drabsmandens Frænder

i Forhold til den dræbtes paarorende2.

I Frændeboder for Drab finde vi Ætterne sammensluttede

til inderligere Eenhed, end i noget andet af Ættens Rets

forhold. Vi have ikke her for os Rettigheder eller For

pligtelser udovede af den enkelte, enten den nærmest be

slægtede eller en fjernere Frænde, men vi finde her Rettigheder

og Forpligtelser udovede paa engang af samtlige Frænder, af

ethvert Medlem indtil de fjerneste Grader. Vi see her

tvende Ætter ved en enkelt Begivenhed paa engang reise

sig ligeoverfor hinanden , lig mægtige Organismer , hvis

samtlige Dele kun have een Folelse, eet Liv. I Frændeboder

for Drab have vi fundet det Forhold, hvori Slægtens Liv

yttrer sig i sin hoiestc Potens, og hvori det Princip frem

træder med Klarhed og Styrke, der i de Svrige Ætsforhold

mere skjult laae til Grund , og vi staae saaledes her ved

den islandske Æts Holdepunkt.

') Baugat., S. 173, 186, 187, Kr. R. c. 3, S. 9, Not., c. 4, S. 24, 26,

I»ingsk.-{). 6, S. 31, 32 (d. nord. Literatarsamf. Udg. c. 25, S. 49).

— *) £ingsk.-p. 6, S. 30, Vigsl. 24, S. 41.
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RUNE-INDSKRIFTER FRA OEN MAN OG SYDER.

OERNE, MEDDELTE! AF P. A. MUNCH.

I. RUNEINDSKRIFTER FRA OEN MAN.

Af disse Indskrifter, der hidtil kun mangelfuldt og unoi-

agtigt vare gjengivne i Gibson's Udgave af Camden , i

Archæologia Scotica, og i andre antiquariske Værker, see

vi os her i Stand til at roeddele nojagtige Copier, tagne

efter Gibs-Afstobninger , deels i det skotske antiquariske

Selskabs Museum i Edinburgh, deels i „Archæological

Institution" i London, deels i den ivrige engelske Archæo-

log, Sir Henry Dryden's Privatsamling, til hvilken sidste

Inspecteur Worsaae under sit Ophold i England havde

Adgang, og saaledes tog noiagtige Papir-Rubbings , hvilke

han senere velvilligen har tilladt mig at benytte.

Ved at sammenligne Indskrifterne vil man finde, at

de dele sig i to Klasser, af hvilke den talrigste (Nr. 1,

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13) ikke kjender stungne

Bogstaver, og til at udtrykke S bruger *; den anden

(Nr. 6 og 7) har det stungne t og bruger H. Det er

ligeledes at bemærke, at fc i den forstnævnte Klasse, lige

som paa gode danske og svenske Runestene, bruges ifleng

med H som A, f. Ex. Mr-|* (Nr. 1), t>fcM (Nr. 2 og 3),

bfchfc (Nr. 4 og 5); d. e. £ana (benna). I Nr. 7 der-

imod synes HKh at skulle læses son. Lægger man mi

Mærke til, at der i Indskriften Nr. 1 udtrykkeligt siges,

at Gaut gjorde denne Indskrift og alle i Man , saavelsom

og at Gaut Bjarnarson atter nævnes som Runerister i Nr. 2,

synes man at maatte slutte, at alle Indskrifter, paa Nr. 6

og 7 nær, skrive sig fra Gauts Haand, men at Nr. 6 og 7

ere senere komne til. Hvad nu Ælden af de gautske Ind

skrifter angaar, da viser paa den ene Side hiin Brug af

h for A, og den totale Fraværelse af stungne Bogstaver,

at de ere forholdsviis gamle > medens igjen grammatiske

1860. 18
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Unøjagtigheder , som Gaut f. Gautr (Nr. 1), t/Z/" f. Ulfr

(Nr. 3); ])urip i. Jjuripr (Nr. 8), smip f. *»#ar (Nr. 1),

synes at vidne om en begyndende Sprogforvanskning,

rimeligviis formedelst Indvirkningen af det gaelisk-mankiske

Folkesprog, hvilket ogsaa flere af de forekommende Egen-

navne tilhore. Ældre end Midten eller Slutningen af

det ellevte Aarhundrede tSr man vel derfor neppe antage

dem ; Nr. 6 og 7 ere maaskee omtrent et halvt Aar

hundrede yngre.

Hvad der især er mærkeligt og aldeles eget for denne

Klasse af Indskrifter , som man maaskee kunde kalde den

sudr'oiske , er den stadige Anvendelse af Runen A som B.

Den findes saaledes anvendt ej alene i de gautske Ind

skrifter, men ogsaa i Indskriften paa det ved Largs fundne

Spænde, hvilken vi derfor her til Slutning meddele og for

klare paany efter en af Hr. Worsaae tagen Copi , der er

langt nojagtigere og fuldstændigere end den, der i sin Tid

blev sendt Finn Magnusen fra Scotland , og efter hvilken

han meddeelte Forklaringen i Bindet for 1846 af nærværende

Annaler. At s| virkelig her betegner B eller Bh, kan ej

betvivles. Ei alene findes intet B i nogen af Indskrifterne,

men i Nr. 1 maa man læse Mailbrigdi, ej Mailorigdi ;

i Nr. 2 Biarnar, ikke Oiarnar ; i Nr. 3 Arinbiaurg , ikke

Arinoiaurg ; i Nr. 5 Jiurlabhr , ikke Jjurlaor , og paa

Spændet Malbripa, ikke Maloripa.

1 . Indskriften paa det mindre Kors ved Kirk Michael.

• Y4lh:«IIUMI : *M*:HMMh* : *YlD : MI1I : KRI\* :

MKh : FM : MN\ : »IH*: MK : 4M\KMr> : MM *

*) Paa Stenen synes dette Bogstav at have Formen \ , hvor

efter man kunde læse *|M (Accusativ). Men da det tilsvarende

Substantiv Hhh staaer i Dativ, maa man antage , at den lille Tvær-

streg , som gjiir I'et til et A , er en tilfældig Ridse i Stenen , og

at (Ur virkelig staacr Dativformen *|M.
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Fortsættelse for oven: Fortsættelse paa den anden Side:

KlfcM : Mr-h : 4NT : HM :. lYHhr- *

MAIL BRIGDI SVNR ApAKANS SMlI) RAISTI KRVS I)ANA

FVR SALV SINI (SIN BRVKVIn) GAVT* OIRJjI fANA

AVK ALA IMAVN.

Mail Brigdi er ojensynligt det gaeliske Navn, der nu

sædvanligviis skrives Melbride, og i Sagaerne Melbrigda.

Det er sammensat af Mail eller Maoile , der betyder

„Tjener" og Brigida, d. e. St. Brigida ; det betyder saa-

ledes „St. Brigidas Tjener". Lignende gaeliskchristelige

Navne ere Maoilecoluimb, nu forkortet Malcolm, i Sagaerne

MéUtolfr, o: St. Columbas Tjener; Maoiliosa, sædvanlig

viis Malise, Jesu Tjener, o. fl. Paa samme Maade an

vendes ogsaa Giolla , Dreng , Karl , af Lavlænderne ofte

udtalt Gillie, f. Ex. Giollachriosd, sædvanlig Gilchrist,

Sagaernes Gillikristr ; Gilcolum, Giladomnan, Gilpatrick

o. s. v. Da Mail og Brigdi egentlig ere to forskjellige Ord,

kan man saaledes let forklare sig den Omstændighed , at

de ere adskilte. Forresten skulde jeg ikke antage det

usandsynligt , at der oprindelig har staaet Brigda , ikke

Brigdi, thi Navnet skrives i Flatobogen Melbrigda.

AI)akans maa være et gaelisk Navn.

Smi£ synes at staa for SMifAR. Maaskee der her

har været et Forkortningsmærke , der senere er udslettet,

eller at det paafolgende R har foranlediget Runeristeren

til at slojfe Genitivsmærket.

Raisti krus pana fur salu sini ; en paa Runestene

hyppigt forekommende Talemaade.

De i Parenthes indsluttede Ord have ej kunnet læses

nojagtigt, og lade sig derfor heller ikke forklare.

Gaut , et Mandsnavn. Der skulde staa Gautr ;

imidlertid er dette ikke det eneste Tilfælde i disse Ind

skrifter , hvor Nominativmærket R mangler, see nedenfor

Nr. 3.

18»
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Girpi pana, „gjorde denne", underforstaaet kross.

Auk ala (o: alla) ; imaun staar istedetfor iMaun (i Man),

efter Runeindskrifters og Oldhaandskrifters sædvanlige Skik,

at skrive en Præposition i eet med det Ord, den styrer.

I almindelig Orthographi bliver saaledes den forstaaelige

Deel af Indskriften folgende : Melbrigda sunr Apakans

smid(ar) reisti kross penna fyrir sålu sinni .... Gautr

gerdi penna ok alla (se. krossa) i Mim. Oversat :

Melbrigde, Son af Athakan Smed, opreiste dette Kors for

sin Sjæl .... Gaut gjorde dette (Kors) og alle i Man.

Her nævnes saaledes Gaut, som den, der har hugget

alle Kors, der findes paa Oen.

2. Indskriften paa et af de to Kors ved Kirk Andreas:

P|*M : Åf : I\NIK : HhMtll : Mh : Ir- : MMK: KlfcM :»l\hfc:

4MfcMk: Y

I)ANA AF VFAIG FAVl'VR SIN IN GAVTR CIRfl 8VNR

BIARNAR K

Det vil let sees , at Begyndelsen , der har indeholdt

noget saadant som „NN. reisti kross" er tabt.

3>ana , som ovenfor, istedetfor penna.

af, rimeligviis Skrivfeil for aft, Wf.

Vfaig, Accus. af Vfaigr, sædv. ilfeigr eller Ofeigr,

et i Sagaerne hyppigt forekommende Navn.

Faupur sin, almindelig fodur sinn ; Omlyden betegnet

ligesom ovenfor i Maun. In , o: en, men. Biarnar,

Genitiv af Bjbrn.

De sidste Bogstaver ere meget utydelige , og derfor

her ej anforte. Ved forste Ojekast synes der at staa

kro kvm. hvilket dog neppe kan være rigtigt.

I sædvanligt Sprog vilde Indskriften lyde: (NN. reisti

kross) penna of Ufeig fodur sinn , en Gautr gerdi sunr

Bjarnar K... Oversat : (NN. opreiste) dette (Kors) efter sin

Fader Ufeig, men det blev gjort af Gaut, Son af Bjorn K....

Heraf lære vi saaledes at Steénhuggeren hed Gaut Bjb'rnssbn.
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3. Indskriften paa det andet Kors ved Kirk Andreas.

UM1 : MT : *l> : *MMI : MMI : KRK* : »M : HMIR.:

HRIK :4MMtT: ri\IM\ : *IM

L(s)aND VLF HIN SVARTI RAISTI KRV8 I)ANA AFTIR

ARINBIAVRG KVINV 8INA.

Det forste Bogstav er utydeligt, saaat man ej kan

afgjore , om Navnet skal læses Landulf eller Sandulf.

Ligesom det ovenomtalte Mailbrigdi og det folgende Arin-

bj'årg er nærværende Navn deelt ved et Colon , der adskiller

de to Rodder , af hvilke det er sammensat. Ogsaa her

mangler Nominativmærket R , ligesom ovenfor (i Nr. 1)

ved gavt.

Hin — . H'et er utydeligt, og ligner nu et t eller

A , idet de tre Arme af Krydset ere afslidte. Bogstavet

maa være et H , da A her umuligt kan passe.

Arin biaurg, sammensat af Arinn, Arne, og Bjbrg,

Hjelp. Den kortere Form Arnbjbrg er sædvanligere. I

biaurg staar atter au for Omlyden o.

Kvinu, gammel Form istedetfor konu.

I sædvanlig Form : Landulfr (Sandulfr) hinn svarti

reUti kross fienna eptir Arnbjbrg konu sina. Oversat :

Landulf den sorte opreiste dette Kors efter sin Hustru

Arnbjorg.

4. Indskriften paa det storre Kors ved Kirk Michael.

4M:riUM\:Yh&hR:*IM»:

JVALFIR SVNR fVRVLFS HINS RAVtA RISTI KRVS I)ANA

AFT FttlfV MVfVR SINA.

Det forste Navn Jualfir kunde maaskee ogsaa læses

Aualfir. Imidlertid er Joalfr en ikke usandsynlig Form,

der kan være sammensat afjorr, Hest og dlfr. Nominativ-

formen R er her skreven IR, hvilket ellers er charakteristisk

for svenske Haandskrifter.
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Risti staar, som det meget ofte hænder i Rune

indskrifter, istedetfor reisti.

Med sædvanlig Retskrivning : Joalfr sunr J)6rolfs

hins raiida reisti kross pana ept Frfåu m65ur sina.

Oversat : Joalf, Son af Thorolf den rode, opreiste dette

Kors efter sin Moder Frida.

5. Indskriften ved Kirk Braddan.

MfcNMfc : KMM :fcl»11 :ITU\*:HW:HM:rMr:*IU»G*IK:)

iKNM\K : *l\r- : \MKl x

pVRLABR NEAKI RIST! KRV8 !><ANA AFT FIAK SVI* (8IN)

BRVl)VR 8VN IABRS.

Jiurlabr staar istedetfor Jiorlåfr, B staar for F lige-

som i bjålbi for bjålfi.

Neaki, hvis det ellers er læst rigtigt, maa være en

gaelisk Form, saavelsom det folgende Fjak og Jabrs.

Umiddelbart efter Runerne folge nogle Træk, der her

ej kunne gjengives, men som synes at skulle forestille de

latinske Bogstaver J1ISUS, o: Jesus.

Med sædvanlig Retskrivning : ]5orlafr uneaki' reisti

kross penna ept „Fiafc" sun sinn , brodursun .lIabrs".

D. e. Thorlaf Neaki opreiste dette Kors efter sin Son

Fiak , en Broderson af Jabr.

6. Indskriften paa det tredie Kors ved Kirk Michael.

Y+r- : r-hYKM. : fc+IHtl : NUN iM-r-hTrtlfc-.Y+NYNto:

m»tfc+ i Hl lYltmWK+IUIWtH : +t>|HNtl *

MAL 1VMKVN RAISTI KRVS I>ANA BFTIR MALMVRV

FVSTRA 8IN(?)

Mal Lumkun maa være et gaelisk Navn af det oven-

beskrevne Slags (rimeligviis „Servus St! Lupicini) ; det

folgende Malmuru, Malmor, er ikke sjeldent.

Slutningen af Indskriften er saa forslidt, at vi ej

med Sikkerhed kunne bringe noget derud af. Efter fustra

synes der at Rilge sin, idet den lille vertikale Streg mellem
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A og S neppe kan være en Rune , men kun en tilfældig

Fordybning.

Med sædvanlig Retskrivning : Mallumkun reisti

kross penna eptir Malmuru fostra sirat

D. e. Mallumkun opreiste dette Kors efter sin Fosterfader

Malmor

7. Forste Indskrift ved Kirk Onchan.

ffc+ : W t MIM : n\HtM : KIM>+h : D+r- : HM- : Ihtt .

TRA ES LAIFA FVSTRA 0Vj>AN |)A1S SON ILAN.

Et Fragment, af hvilket blot Laifa fustra gupan

(Bleifa fostra gofian) kan læses paa en tilfredsstillende

Maade. Gibson combinerer ellers, besynderligt nok, denne

Indskrift med den foregaaende, hvilket kan sees af hans,

ellers fejlagtige , Læsning : Laifa fustra gupan pan son

Han . . . . a raisti krus thana aftar Malmuru fustra sina

Toirlnf Katlskona.

8. Anden Indskrift ved Kirk Onchan.

PIMUD MM HAM*

(paa den ene Ende) ; (paa den anden Ende).

I)VRlI) RAIST RVNIR.

purip er et meget sædvanligt Kvindenavn ; raist ,

sædvanlig reist, er Præterit. af rista, indhugge, og maa

ej forvexles med reisti, af reisa, oprejse.

Med sædvanlig Orthographi : puridr reist rånir ;

d: Thurid ristede Runer.

9. Tredie Indskrift ved Kirk Onchan.

x IWR.M Fragment: x isvkrist. Jesu Krist.

10. Fjerde Indskrift ved Kirk Onchan.

MM* MIMI IMIR ..«...

og omvendt, nedenunder: l\KMN\.

. . SVNR RAISTI IFTIR VKIALV . .

Fragment : . . sunr reisti eptir . . o: . . Son reiste efter . .

Vkialu lader sig i sin nærværende Skikkelse neppe
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forklare. Det kunde være en Levning af avk i alv (ok

i ollu), men derved er kun lidet vundet.

11. Femte Indskrift ved Kirk Onchan.

hNM » 4MMMIHI1 .

VKIKAT AVIRAl)IKRIT .

Uforklarligt Fragment, maaskee gaelisk.

12. Fragment af et unavngivet Kors i Museet i Douglas.

.. K WMIMIWMI : I :1MM\;

ovenfor, tilhiijre : A I l>*MW : 4 1 1 h .

. . R ASKIT1L VILTI I TRIGV ; AlI)8AARA SUM.

R synes at være Levning af Relativpartiklen er,

hvilket forresten er besynderligt nok, da man her snarere

skulde formode es, den ældre Form.

Askitil , sædvanlig Åsketill, Åskell , et Mandsnavn.

vilti , Præt. af véla , besvige , overliste.

Trigu synes at staa for tryggu. I de gamle norske

Love forekommer ofte Nom. plur. tryggvar istedetfor det

sædvanlige trygdar. Hiint forudsætter Nom. sing. trygg,

Gen. tryggvar, Dat. tryggu. Den gotiske Form triggvs,

svarende til oldnordisk tryggr , viser , at y kun er frem

kommen ved stærk Omlyd , istedetfor det oprindelige I ;

Indskriftens Form trigu o: triggu, er derfor aldeles rigtig.

Trygd, treuga, er Fredspagt, Tryghedslofte, indgaaet af

to stridende Parter. „vélti i tryggu" er saaledes : sveg,

uagtet tilsagt Fredslofte. Indskriften handler altsaa om

en Mand , der er bleven svegen af en vis Asketil , trods

givet Sikkerhedslofte. Den anden Deel af Indskriften :

ai})s a ara siin , synes enten at være Feilskrift for, eller

at burde forklares som eidsvara shin. Eidsvari er edelig

Medcontrahent ; dette passer godt med det foregaaende,

thi eidsvara maa tages som Apposition til det Navn , hvor

til Relativet er har sigtet. Indskriften i sin Heelhed har

maaskee lydt saaledes . NN. reisti kross penna eptir
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NN. , er Asketill vélti i tryggu , eidsvara sinn ; d. e.

NN. opreiste dette Kors efter NN. , hvilken Asketil sveg

i Trygd , uagtet han havde tilsvoret ham Sikkerhed.

13. Brudstykke.

KK.IY* : Ih* :^!\+fc1H. orims ins svarta.

ANHANG.

INDSKRIFTEN PAA DET VED LARGS FUNDNE SPÆNDE.

mmntvM

A\DWkK
Det viser sig heraf, at Indskriften er langt vidtloftigere,

end saaledes som opgivet i den Tegning, efter hvilken Finn

Magnusen forsogte dens Læsning i nærværende Annalers

Aargang for 1846. Af ovenstaaende Copi vover jeg dog

kun at læse de forste Ord : malbriPa a dalk I'ana . . ;

vistnok staar der ej udtrykkelig a og I'ana , men man

kan let tænke sig , at de faa Træk , der udfordres til at

udbringe disse Ord , kunne være blevne forviskede. Af

den anden Linje derimod vover jeg ikke at læse mere end

dalk , det forste Ord, Navnet astritar kan umuligt

udbringes. Tredie Linje er ligeledes uforklarlig.

Navnet Malbrida er neppe noget Kvindenavn , men

det samme Navn , der ovenfor skrevcs Mailbrigdi og i

Flatobogen Melbrigda, i Skotland sædvanligviis Melbride.

H. EN HIDTIL UBEKJENDT BUNEINDSKRIFT

FBA SYDEROERNE.

V ko den ostlige Kyst af Oen Arran , vore Forfædres

Her&ey , en af de sydligste blandt Syderoerne, ligger den
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lille O Lamlash , ogsaa kaldet Holy Island , nu især

bekjendt af den ypperlige Havn , som den danner ved at

beskytte en i Arran indgaaende Vig mod Storm og Siigang.

Denne Havn , Lamlash harbour kaldet , er {særdeleshed

belejlig for de mange Skibe, der befare Clyden og besSge

eller forlade det driftige Glasgow. Oen har faaet sit Navn

efter den hellige Maoliosa (o: Jesu Tjener) , sædvanligen

kaldet St. Malise , Mottos , Mollans , eller Motto , en

Discipel af St. Columba, der i sin Tid skal have opholdt

sig i denne Hule som Eremit. Pennant, der paa sin Rejse

i Skotland 1772 besogte Hulen, siger derom (A Voyage

to the Hebrides, II. 214): „St. Maolios's Hule, i hvilken

denne hellige Mand opholdt sig, hans Briind med særdeles

helbredgivende Vand , et Badested, hans Stol, og Ruinerne

af hans Kapel pleje at forevises Fremmede. Dechanten

over Oerne (Munro) siger at Johan, Herre over Oerne,

stiftede et Kloster her , som nu er forfaldet." Den op

rindelige, gaeliske Form af Oens Navn var Elan Maolios,

Elan Molas, hvilket siden er forkortet til Lanmolas, Lam

lash. Buchanan kalder den i sin skotske Historie Molassa,

og den omtales i Haakon Haakonsons Saga under Navnet

Melasey eller (i Flatobogen) Melanzey. Kong Haakon

laa nemlig for Anker her i nogle Dage efter den bekjendte

Træfning ved Largs 2den og 3die_October 1 263 ; Torsdagen

efter Kampen (4de October), hedder det, lod han Skibene

lægge fra Kysten ved Largs ud til den ligeoverfor liggende

Kumrey ; Fredagen (5te October) lod han de strandede

Skibe brænde, og sejlede samme Dag ud til Melanzey,

hvor han i nogle Dage blev liggende.

St. Maolios's Hule er oftere bleven besogt af Reisende,

og var rimeligviis i tidligere Dage Gjenstand for Pilegrims-

færder. Det har i længere Tid været bekjendt, at der

blandt andre Indskrifter, som Besogende have efterladt

paa dens Vægge , ogsaa skulde findes en Runeindskrift ,
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men denne har neppe nogensinde været undersogt eller

aftegnet , forend i Aar , da den dygtige og virksomme

Oldgrandsker Daniel Wilson , Secretair ved det anti-

qvariske Selskab i Skotland , foretog en Reise til Oen ,

og undersogte Hulen. Han fandt strax Rune-Indskriften,

der endnu er ganske heel og uforstyrret , aftegnede den

saa nojagtigt som muligt , og sendte mig en Copie deraf,

ledsaget af endeel Bemærkninger om Hulens Udseende,

Skriftens Beskaffenhed o. s. v. Det Væsentligste af hans

Skrivelse er folgende :

„Runerne findes paa en af Hulens Klippevægge , der

alle ere af rodagtig Sandsteen, hvis Blodhed og Bekvem-

hed for Meiselen har fristet en Mængde Besogere, endog,

som man seer , i dette Aar, til at efterlade sig en Ind

skrift. Disse Indskrifter ere dog ikke til Skade for Rune

indskriften , der staar paa et mindre tilgængeligt Sted.

Rundt om den findes smaae Kors, rimeligviis Erindrings-

tegn efter Pilegrime i fordums Dage. Runerne selv ere

omtrent 1| Tom. lange, dybt og regelmæssigt indhuggede:

+ HITIM* : H*+r-t : */H*1 .

Det maa forresten bemærkes , at der blandt de omtalte

Kors ogsaa findes enkelte Runebogstaver , men næsten

dobbelt saa store som Indskriftens , og hverken saa dybt

eller saa regelmæssigt indhugne. Her folger et Facsimile

af dem:"

 

Hr. Wilson bemærker, at han tog baade Blyants-

copier paa fri Haand, og „rubbings" af Indskrifterne, og at

man derfor kan ansee hans Copier fuldkommen paalidelige.
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Vi see ved forste Ojekast, at disse Runer hBre til

den yngre , eller de stungne Runers Klasse , der ikke

længer fremstille de nordiske Lydformer efter det op

rindelige , af de latinske Lydtegn uafhængige , System ,

men ved Punktering og paa andre Maader har saaledes

foroget det oprindelige Antal Bogstaver, at der til ethvert

Bogstav i det efter Christendommens Indforelse optagne

latinske Alfabet findes en tilsvarende Rune, hvoraf folger,

at denne senere Runeskrift egentlig blot er at ansee som

latinsk Chiffre -Skrift, og aldeles retter sig og maa for

klares efter den til enhver Tid herskende Anvendelses-

maade af de latinske Bogstaver. Af saadanne senere til

komne eller uægte Runer findes i vor Indskrift + , der

betegner Æ , fordi dette Bogstav ej længer kunde und

væres , og t , der betegner E. At + ikke her , ligesom

i de ældste Runeindskrifter, betegner A, sees deraf, at

der ogsaa findes et H , hvilket i den senere Periode var

den stadige Form for A. Charakteristisk for den yngre

Klasse af Runer er ogsaa s| i Betydningen af O, og 1 (T)

istedetfor det ældre f , ligesom ogsaa * (S) i alle Fald

maa ansees noget yngre og mere betegnende for norske

Runeindskrifter , end h , om den end er noget ældre end

Brugen af de stungne Runer. Indskriften horer saaledes

ganske til den samme Periode , som Sigurd Jarlssons

bekjendte Indskrift fra Slutningen af det tolvte Aarhundrede

i Vinje Kirke (aftrykt i Antiq. Annaler II, 2, og i min

Kortfattet Fremstilling af den ældste nordiske Runeskrift,

Nr. 19), hvor der foruden de nysnævnte nyere Runer og

saa findes + ((E), Y (G), og 1 (D), og hvor blandt andre

Ord Præteritumsformen K.+ l*1 (raist) forekommer, skreven

aldeles paa samme Maade , som i nærværende Indskrift.

Dennes Alder bliver saaledes at hen fore til det tolvte eller

trettende Aarhundrede.
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Naar Runerne ombyttes med de tilsvarende latinske

Bogstaver , kommer Indskriften til at see saaledes ud s

+ NIKVLOS . AHJ5NB . RÆIST .

Nogle smaa Punkter eller Linjer ovenover 4 og * have

intet at betyde, og ere aabenbart kun senere tilkomne,

denne Runeindskrift uvedkommende , Mærker.

Formen Nikulos er ikke saa almindelig som Nikulas

eller Nikolas , men forekommer dog heller ikke saa sjel-

dent i ældre Diplomer og Haandskrifter. I den osloiske

Biskop Haakons Brev af 1264 (Thorkelins Dipl. Arnamagn.

II. p. 49, 50) forekommer saaledes tvende Gange Navnet

Nicholos-kirkia (det vil sige, naar Brevet er behorigt

rettet efter Originalen).

ahænb bor læses i to Ord: a Hane, o: å Hieni ;

det var nemlig almindeligt, især indtil Udgangen af det

trettende Aarhundrede, at skrive og læse de kortere Præ«

positioner, som å, i, i eet med Substantivet, f. Ex. afleti

o; å fleti , ilandi , d: * landi, o. s. v. Ogsaa i Angel-

sasisk finder man den samme Skik. A Hæni d- e. paa

Hæn ; Manden benævntes nemlig paa norsk Viis efter sin

Odelsgaard , ligesom f. Ex. Petr å Husstodum , Åsolfr

d Reini , o. s. v.

Ræist er Præteritum af rista , indhugge ; i de ældste

Indskrifter skrives dette Præteritum raist ; at det i det

trettende Aarhundrede var almindeligt at skrive Diphthongen

ei som æi , viser blandt andet Skule Jarls Brev af 1225

(Dipl. Norv. I. Nr. 8), Knut Jarls Brev af 1255 (Thorkelin

Dipl. Arn. II. p. 46), Erkebiskop Birgers Brev af 1263 eller

1264 (sammest. p. 48 og Dipl. Norv. I. Nr. 59), og fl. andre.

Oversat lyder altsaa Indskriften saaledes :

Nikolaus yaa Hæn indhug [disse Runer].

At Indskriftens Runer ere af et andet Slags og rimelig-

viis fra en anden Tid end de i den næstforegaaende Med

delelse forklarede manske Runeindskrifter, vil af det Oven
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anforte lettelig indsees. I disse betegner s| B , medens

det i nærværende Indskrift betegner O ; denne Indskrifts

Skjelnen mellem 4 (A), + (Æ) og I (E) er fremmed saa-

vel for den ældre nordiske Runeskrift i Almindelighed,

som ogsaa tildels for de manske Runestene , paa hvilke

der vil findes t (E) , men hvor + stedse , i Lighed med

den ældste Skrivemaade, betegner A. Skriften paa de

manske Runestene tilhorer altsaa enten en ældre Periode,

end Indskriften i St. Malise's Hule, eller en ganske anden

Klasse eller Art, der maa ansees at være egen for Syder

oerne. Da nu nærværende Indskrift, som ovenfor viist, er

aldeles af samme Slags, som norske Indskrifter fra tolvte

og trettende Aarhundrede, bliver det mere sandsynligt, at

den er indhuggen af en Nordmand eller idetmindste Ikke-

Syderoing, end at den skyldes en Indbygger af Man eller

Syderoerne. Det er vel endog et stort Sporgsmaal , om

ikke det norske Sprog paa Syderoerne i det tretteude Aar

hundrede allerede var saa fortrængt af det gaeliske, at ingen

indfod Syderoing længere benyttede sig af Runerne , eller

kunde forfatte nogen norsk Indskrift. Den Mening, at

Indskriften hidrorer fra en Nordmand, bestyrkes ogsaa af

Tillægget å Hæni, thi en saadan Benævnelse efter Odels-

gaarden var , som vi ovenfor have nævnt , og er endnu ,

sædvanlig i Norge , medens man hverken i den manske

Kronike eller i de norske Kongesagaer finder nogen

Syderoing saaledes betegnet , hvilket vel og nærmest har

sin Aarsag deri, at Clansforfatningen medforte Benævnelser,

der mere sigtede til Familien, end til Hjemmet.

Antage vi det nu mest sandsynligt , at Indskriften er

forfattet af en Nordmand , og erkjende vi dens Runer at

være af det Slags , som i det tolvte og trettende Aar

hundrede var brugeligt , medens Orthographien har mest

tilfælles med norske Diplomer fra c. 1260, saa falder det
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heel naturligt at tænke paa Kong Haakon Haakonsons

foromtalte Ophold i Lamlash harbour i October 1263

som den Lejlighed , hvorved Indskriften er bleven til.

At flere af hans Mænd have benyttet Lejligheden til at

bestige den mærkelige Hule, maaskee for at forrette deres

Andagt, maaskee og kun for at fordrive Kjedsomhcden,

medens Flaaden laa stille , og at en af dem derhos har

faaet Lyst til at forevige sit Navn ved en Indskrift, er

idetmindste saare rimeligt. Hvad dette forresten kan have

været for en Nikolaus paa Hæn, er, hvis der ikke skulde

opdages et eller andet Diplom, som nævner ham, umuligt

at sige , eftersom der ingensteds findes nogen fuldstændig

Fortegnelse over alle de Mænd , der ledsagede Kongen

paa Toget. Blandt de i Haakon Haakonsons Saga cap.

318 og 319 opregnede Mænd forekommer han ej, men

her nævnes ogsaa kun de mest anseete Mænd paa Kongens

eget Skib, samt Lendermændene ; og Navnet Nikulås var

paa den Tid saa almindeligt i Norge, at der vist ogsaa

vare mange Mænd af dette Navn med i Hæren , om de

end ikke udtrykkeligen omtales.

Der er i Romsdalen en Gaard , som nu kaldes Ileen

eller Hein, den storste i Heens Annexsogn til Grytens

Hovedsogn. Navnets ældre Form har hidtil ikke været

fundet i Diplomer , men der er Grund til at antage , at

den enten har været Hæn eller Hein. At Nikulas å Hæni

kan have været derfra , er ikke usandsynligt.

Hvad de Svrige uordentligt indridsede Kors og Rune

tegn angaar , da vilde det være en forgjeves Umage at

forsoge paa at bringe nogen Mening ud af dem.
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NOTITS OM ST. MICHAELS KIRKEHULE I THELE-

MARKEN I NORGE, ved Chr. C. A. Lange.

(Jevnfttr de tvende Prospecter tab. I.).

Uagtet man om denne Hule ikke for Tiden har andre

Oplysninger end hvad allerede af andre Skrifter eT bekjendt,

har jeg dog ikke villet undslaa mig for paa Opfordring

her samlet at meddele nogle Oplysninger om denne Hule,

som Text for de to Prospecter af samme , som Landskabs

maler Zeuthen i 1845 har taget, og som her meddeles

tab. I. Maaskee vil og det fornyede Vidnesbyrd, som

denne Notits afgiver om Erkeenglen Michaels Dyrkelse i

Huler og Bjerge , hvorom jeg allerede andensteds har

ytret mig1 , give Anledning til andre væsentligere Op

lysninger om dette for den christelige Archæologi altid

interessante Sporgsmaal3.

Mælum Sogn i Hollen Præstegjæld i Nedre Thele-

marken indtager begge Kyststrog af den betydelige Nor-

sjo (fordum Nonnsjor), der optager samtlige Thelemarkske

Vatsdrag , som den derpaa gjennem Skiens-Elven sender

til Havet. Den vestlige Fjordkyst er temmelig flad og

skikket til Agerbrug , derfor og vel bebygget , medens

Ostkysten kun har enkelte spredte Gaarde og Pladser paa

sine i det Hele bratte og udyrkede Fjeldsider. Nordsoens

Beliggenhed saa at sige ved Doren til den Thelemarkske

Fjeldstue, gjor den og har altid gjort den til en af Rigets

mest befarede Indsoer. Men hele Færdselen gaaer helst

midtfjords eller langs den vestre Kyst, hvor ligeledes god

Landevei haves , medens man sjeldnere finder det be

kvemmest at roe langs Ostkysten, der til Lands er uveibar.

') De Norske Klostres Historie S. 414. — a) Om denne Hule

findes iøvrigt Oplysninger i Krafts Beskrivelse over Norge (lste Udg.)

111. 105. O. Wormii Monumenta p. 689-490. Antikvariske Annaler

III. 93-95. Wargas Bedemars Beise nach d. Iiohon Norden 1. 74-75.
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Paa denne findes imidlertid paa Gaarden Gisholts Grund

en Bjerghule , nu kaldet Michelskirken , hvori Sagnet vil,

at de ældste Christne der i Fylket skulle have holdt deres

hemmelige Gudstjeneste. Beliggenheden kunde nnk passe

for en saadan Anvendelse af Hulen, thi den ligger ei alene,

som anfort , af den alfare Vei , men desuden 200 eller

flere Fod over Vandfladen , og med en yderst besværlig

Opstigning fra Soen. Imidlertid er dette i og for sig lidet

troværdigt, da en saa mærkelig Omstændighed vistnok baade

vilde været optegnet og af Geistligheden benyttet til deraf

at gjore en Legende , ligesom om Seljemæn'dene eller

St. Halvard , og dette Sagn er sikkert ikke fra Oldtiden ,

men en nyere Tids Forsiig paa at forklare sig Tilværelsen

af en indviet Hule paa et saa afsidesliggende Sted.

Hulen er henimod 40 Alen dyb indad med noget op-

gaaende ujævn Bund, 5 a 6 Alen hoi ved Indgangen, men

betydeligt hoiere indefter, indtil den mod Bunden skraaner

brat ned. Dens Bredde, der yderst omtrent er 7 a S Alen,

tiltager mod Midten til 10 a 12 Alen, og runder sig derpaa

sammen mod den indre Bund. Hvad enten den af Naturen

er dannet saa regelret som den er eller ikke , saa afgiver

den et rummeligt , tort og luunt Tilflugtssted i den vilde

Egn, og fra dens Aabning -har man en smuk Udsigt over

Soen og Bygden paa sammes anden Side. At den har

været benyttet til Kirke i Middelalderen maa ansees hævet

over enhver Tvivl , naar man læser hvad Biskop Oystein

af Oslo derom anforer i den Jordebog , han paa sine

Visitatsreiser i Slutningen af det 14 Aarhundrede optog

over hele sit Stifts Præste- og Kirke-Gods. Vi skulle her

meddele, hvad den indeholder om denne Kirke, fol. 29, b.

Eodem anno (1398) atte Mikjalsbergh swa mykit til

presttækiunnær :

I Gæitzholte ij mærka bool.

Item i Dale iiij ertoga bool.

1850. 19
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Ed petta aa bærghæt till bygginghær:

I Sæliugiarde i Hæitradale ij mærka boll. gaf biscup Jon.

Item i Stighi ij aura boll gaf Jorder aa Amdalom.

Item vaxet sæm fællær ok bridhiunghen of allo offre.

badæ a altareno ok annærsstadh hwera bæt ær. litit æder

mykit. vttan pæt offer sæm fællær i mæssom i ræidhw

pæininghom.

Heraf seer man, at Mikialsberg, som opfores i Jordebogen

blandt Kirkerne umiddelbart efter Mælums (Meftalheims)

Kirke, og foran den sondenfor liggende Solums Kirke, har

havt sin Præst , der har eiet to af de i Hulens Nærhed

liggende Gaarde , Geitsholt (Gisholt) og Dale , medens

.^Berget", som Kirkehulen betegnende kaldes, til sin Ved

ligeholdelse (til byggingar) ogsaa havde noget Jordegods,

-hvoraf Biskop Oysteins Formand paa Oslo Bispestol Jon

(Klemetsson), der af flere Grunde maa antages at have havt

sin Slægt i denne Egn og dode i Sept. 1385, havde givet

det meste, og den Thord paa Amdal, som havde givet den

anden Gaardpart til Bjergets Vedligeholdelse , synes at

have levet omtrent paa samme Tid. For sidste Halvdeel

af 14 Aarhundrede har altsaa Kirken ingen faste Indtægter-

havt, men har — saafremt den var meget ældre — maattet

hjælpe sig med hvad Tilfældet gav: alt Voxet (Kirkelys),

Trediedelen af det Offer, som faldt paa Alteret og anden

steds i Kirken, undtagen hvad der under Messen ofredes

i rede Penge, som nemlig tilligemed de to Trediedele af det

ovrige Offer tilfaldt Præsten.

Hermed er alt meddeelt, som man veed om denne Kirke

eller Hule. Om paa hvad Tid og af hvilken Grund Guds

tjeneste her er indstiftet, haves ingensomhelst Oplysning,

og en Gjætning er altid mislig. Men da den almindelige

Læser og den Reisende , som besoger Steder , dog altid

gjerne vil hore eller have en Mening derom, skal jeg ikke

tilbageholde min, at Kirken i Michelsbjerg er en Love- eller
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Gave - Kirke , af hvilke man i sin Tid havde mange og

tildeels endnu har enkelte i Norge (f. Ex. Grinaker paa

Hadeland), det vil sige en Kirke, indrettet og udstyret af

en Privatmand , ifolge et til Gud i Nodens Stund gjort

Lofte. At netop den afsidesliggende Hule er valgt , kan

have havt mange Grunde; Vedkommende kan her have

fundet Frelse for Uveir eller Havsnod , Hulen kan forud

have havt Helligdoms Ry eller deslige. Den Omstændighed

at Kirken forst efter den sorte Dod (1349—1350) har faaet

sit Gods, kunde vække Formodning om, at dens Indvielse

staaer i nogen Forbindelse med hiin Landeplage. Kort

man kan gjætte paa mangt, forend man seer sig nodt til at

ty til Sagnet om en hemmelig Gudstjeneste i Hedendommens

Dage. Det Væsentlige er og bliver Sikkerheden om , at

denne Fjeldhule i sin Tid er bleven benyttet som en

Erkengelen Michael indviet Kirke. Af Alteret findes nu

intet Spor , ei heller veed man noget om Kirkens Klokke

eller ovrige Udstyr.

OM KILDERNE TIL SVERIGES HISTORIE I DEN

FORCHRISTELIGE TID ; af P. A. Munch.

I. JL en Anmeldelse af min „Forn-Svenskans och Forn-

Norrskans Språkbyggnad", der omtrent for et Aars Tid

siden stod at læse i det svenske Blad „Tiden", og med

hvilken jeg forresten har al Grund til at være tilfreds,

findes der (Nr. 78) en Vindication for de ældre svenske

Forfatteres Fremstilling af den Periode af den svenske

Historie, der ligger forud for Christendommens Indforelse.

Anmelderen misbilliger, at jeg forkaster de gamle svenske

Autoriteter, hvilke alle, tvertimod „Islændernes" Angivelser,

19*



292 OM KILDERNE TIL SVERIGES HISTORIE

lade Olaf Trætelgjas Efterkommere faae Regjeringen i

Uppsala igjen efter Ivars Invasion. Han ,iar Cfvertygad, att

våra inhemska uppgifter lemna en redigare chronologi och

att hela Ivarska atten bor afforas ur Svea Rikes historia, då

den i Uppsala blott genom tilfiilliga usurpationer innehaft

thronen". Han undrer sig over, at jeg paaberaaber mig

en Kilde af saa tvetydigt Værd som Hervararsaga, og han

mener, hvad der forresten i andre Henseender kan have

noget for sig, at endog Harald Hildetands, Sigurd Rings

og Ragnar Lodbroks Historier for en stor Deel synes at

være sammensatte i norsk Interesse. , Våra inhemska

konungalangder", vedbliver han, „uppstalla Olof Tratåljas

thronfoljare i Uppsala sålunda: Olofs Son Inge, Erik

Vaderhatt, Anund , Erik Sågersall, Olof Skotkonung.

Antager man tillika deras chronologi, så behofves visserligen

icke flera interjacentes for att fylla rummen emellan Olof

Tratålja ock Olof Skotkonung. Enligt Hamsfort hos Lange-

bek afled Olof Tratalja forst 863 ; Messenius och Johannes

Magnus Sfverensståmma dermed och låta honom vara dopt.

Han kan således vara Remberti Olof. Så kan och forklaras

Sturlesons uppgift om Olofs likgiltighet for de hedniska

offren och deraf uppkommet missuoje hos de hedniska

presterna. Hans anfall på skogen i stallet for på menniskar

synes ock antyda mera christliga åsigter, då han dermed

synes åsyftat , att folket dådanefter skulle lefva på egna

skolder i stallet for att plundra Europa. Hårvid må

anmårkas, att Erik Unge i Danmark, som hos Langebek

(I. 66) uppgifves vara dopt af Ansgarius , stålles fore

Sigurd Ring. Johannes Magnus gor Olof Tratålja samtidig

med Ragnars soner. Hos Hamsfort krigar Ivar Benlos

i England 868. Således blir hårigenom battre chronologi

ån då man foljer Islåndarne". Anmelderen anfBrer derpaa

folgende Sted af Wieselgrens „Ny Smålands Beskrifning"

i. 234, der ligeledes gaaer ud paa at forsvare de svenske
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Skribenter, fornemmelig JohannesMagnus, fremfor Islænderne,

isærdeleshed hvad Ragnar Lodbroks Levetid angaaer, hvilken

han antager at maatte tilhore det 9de Aarhundrede.

„Johannis Magni skildring af Sverige i nionde seklet

är vida mera enlig ined Europeiska historien, än de Islandska

sagor befinnas vara, som vunno kanoniskt anseende, då

J. M. blef en apokryph äfven i det hänseendet, att ingen

vågade citera honom. Han blandar olika furstar om hvar

andra , dä han af dem nSdgas uppgora en skandinavisk

monarchis kungalängd ; han delar dem i tu for att få nog

personer for sin chronologi från Magog — en då- tidens

allmänna vurm: men for nämnde sekel måste han ha haft

källor, som vi nu sakna, efter han saknat dem vi ega och

har kunskap om sådant, som vi forst ur dem lart känna.

. . . Att ifrån och med nionde seklet hans kungalängd eger

lika värde , om ei ett storre , än de utländska sagornas ,

torde af det anforda vara klart. Det måste till och med

väcka forundran , att när Islandska genealogisterne samlat.

så svåra gordiska knutar genom att leda stamträd , upp

gjorda sedan Lodbrokidernas rykte från Britannien hunnit

Island, upp till dessa lysande namn (neml. så hSgt upp i

anorna, att ingen lefvande kunde beslå dem), hvarigenom

de forvirrade vår historia och forledde våra häfdaforskare

till att hvar efter sin art skapa ett mellanting mellan

sagans och historiens uppgifter, ett 2 X 2 = 4£, jemte

det ett nedtyngande arbete vållats , så uppger den så

fSraktade, den vid alla kuugalangders uppgorande i sekler

forbisedde J. Magnus, att Lodbrok får en efterträdare 868

och hans son Bjorn en dylik 883. Nu veta vi, att samtida

annalister uppgifva, att Lodbrok stupar mellan 862—865,

och fornsångerna i Norden vittna, att han foll for Ella —

ett kunganamn, som ej anträffas i det land, der han stupar,

från 589 till 862, men att just sistnämnde år en djerf konung

med detta namn uppsvingade sig på Deiras (det halfva

S
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Northumberlands) thron ; att sonerne borjade hamndkriget

mot Ella 867 samt blifvit herrar iil'vcr hela Northumberland

876, hvarjemte dessa annalisters ransakare forsakra , att

Bjorn ej namnes efter 880. (Han saknas , då Ragnars

soner plundra vid Rhen og Maas 883 , enligt Frankiska

annalister). Såkert skall andå ingen kritik bevardiga den

gode Joh. Magnus med en granskande — forkastelse.

Tiden upptages dertill alltfiir mycket genom bestammandet

af de Islandska genealogiernas åratal eller uppgorandet af

huru många folkrika familjer med alldeles samma nauin

och charakterer få lefva i medlet af både 8de och 9de

seklerna. ... Vi riista for det forslaget, att man begynner

från 9de seklets borjan rakna hans historia bland de skrifter,

som fortjena att med lika kritisk varsamhet begagnas

som de Islandska sagorna, - . . Således se vi, att, forran

den Islandska gencalogien, upprattad till Harald Hårfagers

ara, blef bekant, var hela Skandinaviska historiographien

ense med hvad de ntlåndska annalerna nu gjort nbdvåndigt

att antaga , eller att Lodbrok horde till nionde seklet.

Men for den gcnealogien ofvergafs allt! Måtte Theologerne

alltid tro så fast på Bibeln , som våra liinle nu ctt sekel

trott på Islandarne! Vi erinra, att enligt den chronologi,

som står i sammanhang med den Europeiska historiens,

Harald Hildetand hvarken behofvcr bli 120 eller 100 år på

Bråvalla , liksom Lodbrok 80 eller 90 år , då han taflar

med sina soner om ryktbarhet. Ej eller forkasta vi vår

inhemska kungalångd afrån 1333 (som, i ofverensståmmelse

med allmånna ofvertygelsen i Sviarike i Olof Skotkonungs

tid, leder denne kung från Gudarne, således från Ingialds

att), blott derfor att inom en Islandsk sagoskola den

ene ofverbod den andre vid uppgorande af stamtaflor åt

sagohjeltarne Lodbroks eller Jernsidas antagna eller verkliga

attlingar".
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Anmelderen fortsætter selv saaledes:

„Att Olof Tratalja sjelf och hans attlingar verkligen

bestigit Upsala thron, uppgifva enhalligt alla våra inhemska

urkunder. Allt efter bekantskapen med Islåndarne har man'

visserligen åfven i Sverige blindt vidhållit de sednares

mening , ehuru i de af Sturleson sjelf ur Thiodolf lånade

verser Olof kallas „Svea konung" och det tydligen heter,

att han „svandt fra Upsaler" (enligt Aalls iifversattDing)

d. v. s. att det var vid Upsala , som han gick ur tiden.

Deri instamma alla aldre svenska forfattare, hvilka sarskildt

och otvetydigt fortålja att Olof en tid efter fadren Ingjalds

dod återkommit till våldet i Upsala och der aflidit , samt

att den gamla gudabefryndade kungaåtten der fortlefde.

Sådant åberopas också annu under Olof Skiitkonung.

Sturleson har påtagligen missforstått de verser af Thiodolf,

han sjelf anforer, eller och har en sednare hand vanstallt

hans text. Messenius, som måhånda genom P. Clausons

ofversattning eller åtminstone genom Jens Mortensens 1594

utgifna „Norske Kongers gamle Kronike" redan kande det

vasendtliga af Sturleson, yttrar också sin beståmda mening

harom uti I2te tomen af sin Scondia Illustrata , hvilken

tom , såsom corrigerande de foregående och utmårkt for

en på den tiden ganska aktningsvård kritik , fortjenar ett

sarskildt afseende. Hans om sjelfståndig forskning och

omsorgsfull granskning vittnande , synnerligen vigtiga an-

mårkningar om Olofs offerdod äro foljande: Neque tamen

hoc in Vermelandia factum , ut falso Historia Norica

(hårmed kan ej menas något annat an Norronasagorna)

perhibet , sed in Suecia Upsaliæ , ubi rex Othino factus

holocaustum pro fructuuin ubertate impetranda; ut neque

in Vermelandia continuo moratus , verum inde vocatus ,

Sueciæ et Daniæ potenter dominatus est. (Denna sednare

uppgift om Danmarks intagande bestyrkes åfven af Hamsfort

hos Langebek I. 36, der Olof Tratalja kallas „Rex Sueonum"
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hvilken „partem Daniæ occupat". Afven den kritiske Dahl-

man låter vid samma tid en Olof, som kom från Sverige,

erSfra ett Danskt rike med vapenmakt). Att den s. k.

Olof Trätaljas hSg vid Seffle i Vermland fått detta namn

blott på grund af en lös gissning, som sedan växt till

tradition, är nu utredt. HSgen kallas ännu i 1600-talets

jordebScker for „Knutsbacken".

For Sfrigt kunde det vara mindre oväntadt, om Norska

urkunder till och med afsigtligt framstallde Ynglingarnes

gren såsom utslocknad i Sverige. Thiodolf , på hvilken

Sturleson hufvudsakligen stSdjer sig, diktade infor Harald

Hårfager, hvilken sannolikt gjorde anspråk på Vermland

just af det skal, att hans forfäder skulle forst hafva odlat

denna provins, der stamfadren Olof skulle ha aflidit utan

att sjelf ha återvunnit Svea thron eller i Sverige lemnat

arfvingar. Yerinland vore således ett otvistigt arf till

Norges kung. Med ännu storre framgång skulle ett sådant

foregifvande kunna framkastas i en sednare , aflägsnare

epoch — under Sturlesons tid — åk de Norska anspråken

på Vermland, såsom kändt är, ännu sSkte gora sig gällande.

Det passar sig då ej illa, att Sturleson låter Sveakungen

blott åberopa Sigurd Ring och Lodbrok såsom tillfalliga

innehafvare, pä Svenska sidan, af Vermland, då deremot

Harald såsom Ynglingarnes universalarfvinge skulle hafva

urminnes häfd och ostridig rätt på sin och Norges sida.

Att den ingalunda moraliskt oforvitlige och i Norska

hofvets tankesätt djupt invigde Sturleson med någon afsigt

kunnat vanstalla forhållanderna , bSr icke anses alldeles

otroligt. Sedan han låtit bulvanen Ivar Vidfamne- (som

han kallar Skånsk furste , men hvilken Skåningen Saxo

icke ens till namnet känner!!) intaga Sverige, Danmark,

Saxen , England samt det vid samma tid (enligt Ref:s

chronologi, i nionde seklet) stiftade Vareger-riket i Sster,

d. v. s. jemt upp alla de lander, utom Norge, der Odens
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dttl'ingar skulle hafva herrskat , så likasom låttar han sitt

bjerta med en suck: „Efter Ingiald Illråda foll (Jpsalavåldet

från Ynglingaåtten" ; — „af Ivars ått aro sedan komne

de Dana- och Svea-kungar, som innehaft envaldet".

Disse Yttringer foranledigede mig til at anstille nærmere

Undersogelser om Kilderne til og Paalideligheden af de

ældste svenske Beretninger om Kongerne indtil Heden

skabets Ophor, og da Resultaterne af disse Undersogelser

forekomme mig at være mærkelige og vigtige for den svenske

Historieforskning, medens de tillige bestyrke den af mig i

Fortalen til den ovennævnte .Sproglære fremsatte Paastand,

vil jeg her fremsætte dem fuldstændigt.

2. Hvis man skal slutte sig til en Kronikes Ælde fra

det Punkt, hvor den ophorer, maa man som den ældste

svenske Kongerække ansee den , som meddeles i Cod. B.

59, 4 b. af den ældre Vestgotalov, og er forskjellige Gange

udgiven, allersidst og særdeles noiagtigt af Schlyter i hans

Udgave af Vestgothaloven. Den ender nemlig med Kong

Jon Sverkersons Dod 1222, og at dette ikke er en tilfældig

Afbrydelse , men at Forlatteren virkelig maa have levet

ved den Tid, sees deraf, at der i samme Codex leveres

baade en Bispe- og en Lagmandsrække fra Vestergotland,

der begge ophore ved selvsamme Tidspunkt. Kongerækken,

der er temmelig kort og kun i faa Træk skildrer Kongernes

Characteer og Hovedbedrifter, bærer baade Originalitetens

og Troværdighedens Præg, og den maa ansees som særdeles

vigtig for Sveriges Historie i den Tid, deu omfatter. Men

uheldigviis begynder den forst med Olof Skotkonung, Og

melder saaledes intet om dennes Forgængere. De ældste

Efterretninger om disse i svensk Skrift maa man derfor

soge i de tvende Kongerækker, der, efter tidligere at

have været udgivne andensteds , allersidst ere aftrykte i

forste Bind af Fonts s Scriptores Rerum Svecicarum ,
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som Nr. 2, Nr. 3 og Nr. 6. Da disse, som det siden vil

vise sig, spille en betydelig Rolle i den tidligere svenske

Historiographi , ville vi her undersoge dem noget nSiere.

Den forste Kongerække (Nr. 2) er forfattet paa Latip,

og naaer fra Inge, det svenske Riges foregivne Stifter,

til Aaret 1333. Den er saaledes efter al Rimelighed ned

skreven i dette Aar, forudsat, at den ikke er en Copi efter

en ældre, hvilket vi, da vi ei have seet Haandskriftet, ikke

med fuldkommen Vished kunne afgjore, skjondt vi rigtignok

af flere Grunde antage det for sandsynligt. I Aftrykket

hos Fant findes nemlig flere, ved forste Oickast indlysende

Feil , f. Ex. : Stroyer istedetfor Frotjer (Originalens ff,

der i de Tider var brugeligt, forvexlet med ft), Vithfodhin

istedetfor Vithfadm, o. s. v., og skjondt flere af disse Feil,

at domme efter den Unoiagtighed , hvormed de (ivrige af

Fant meddeelte Stykker ere aftrykte , nok kunde antages

alene at skyldes ham , sees det dog af hans Fortale og

Anmærkninger, at de væsentligste af dem virkelig maa være

tilstede i Haandskriftet. Flere af dem ere endog af en

saadan Natur, at de antyde en fornyet og hver Gang til

tagende Forvanskning gjennem flere Afskrivere , f. Ex. :

Neask istedetfor Njord (Niorp eller Niorth, læst som

Niorch eller Neorch, da c og t ere meget lige i mange

Haandskrifter, og ch siden ombyttet med k), hvilket endog

stempler Haandskriftet som en Afskrifts Afskrift, ikke at

tale om , at man hos senere Forfattere , der dog levede

længe for Fant, f. Ex.: Joh. Magnus o. II., finder omtrent

de samme Feil , der altsaa maa hidrore enten fra dette

Manuskript, eller fra et andet, afskrevet efter dette eller

dets Original. Men Sporgsmaalet bliver nu: grunder denne

Kongerække sig paa indenlandske svenske Sagn eller Op

tegnelser, eller paa norsk-islandske Kvad og Sagaer, for

nemmelig Ynglingasaga, med hvilken den i det Hele taget

stemmer? Det forste har en Tid lang været almindelig
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antaget, og enkelte have endog gaaet saavidt at opstille

den Gisning, at Snorre under sit korte Besog i Sverige

skulde have erfaret de Beretninger, hvormed han i sin

Ynglingasaga supplerer de korte Notitser, der indeholdes

i Thjodolf den Hvinverskes Ynglingatal.

Der gives dog Omstændigheder, hvoraf det modsatte

med Bestemthed kan godtgjortes. I den korte, for ikke

lang Tid siden af mig efter et orknoist eller skotsk Haand-

skrift udgivne „Chronicon regum Norvegiæ", der aabenbart

er forfattet i Norge og stofter sig til de norske Konge

sagaer, findes (S. 9 og 10) Vnglingeko ngerne omtalte Ord

til andet (Feilene og nogle ubetydelige Varianter naturligviis

fraregnede) saaledes som i ovennævnte svenske Kongerække,

ligefra Ingve til Halfdan Hvitbein. Og dette Parti af den

norske Krttnike bærer ikke Præget af at være indflikket i

denne efter noget andet Værk , thi deels maatte saadant

aabenbare sig ved en kjendelig Forskjel i Stiil og Foredrag,

hvilket her ikke spores, deels ligger der i de Ord, hvor

med Halfdan Hvitbein omtales, aquem de Swethia venientem

Nortcagenses in Montanis sibi regent constituerunt",

en bestemt Hentydning til den korte Udsigt over Norges

Geographi , der i den norske Kronike forudskikkes den

egentlige Historie, og hvor Norge inddeles i tre Hoveddele

eller Zoner: Maritima (Kystfylkerne), Montana (Oplandene)

og Finmarken. Hiint Montanis vilde ei være forstaaeligt,

hvis det ikke sigtede til det sidstnævnte Montana , i alle

Fald vilde det da ei saa bestemt kunne oversættes med

det Ord, Kronikens Forfatter her ene har for Oie, nemlig

Upplond. Ved Norwagenses in Montanis udtrykker han

altsaa Sagaernes Upplendingar , og naar han nævner at

disse valgte Halfdan til Konge, er det Titlen TJpplendinga-

konung, som han hermed har villet gjengive , hvilken i

vore Sagaer, fornemmelig af Are Frode, tillægges Halfdan.

Overalt i den bele Kronike bruges det samme Ord Montana
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til at udtrykke Upplond, og da det ei er nogen bogstavelig

Oversættelse deraf, hvilket Ord som altiora, sublimtora,

edita eller lignende snarere vilde have været , maa man

nodvendigviis antage, at den samme Forfatter eller Compilator,

der udfandt denne Maade at gjengive Ordet paa i den

geographiske Beskrivelse, ogsaa har fort de »ivrige Dele

af Skriftet i Pennen. Da det saaledes viser sig, at den

Deel af Kroniken, der omtaler Ynglingekongerne, er ligesaa

integrerende og er fort i Pennen paa samme Tid , som

enhver anden af samme Værk, folger allerede heraf, at den

Deel af den svenske Kongerække , som denne har fælles

med den norske , nemlig Kongerne fra Ingve til Halfdan

Hvitbein , maa vært laant fra den norske , ei omvendt.

Men det fremgaaer desuden endnu tydeligere af flere hoist

mærkelige Enkeltheder. Forst og fremmest vise Begyndelses-

Ordene i den svenske Række: Rex itaque Ingo etc, at

der maa have gaaet noget forud, hvortil itaque sigter, og

dette Forudgaaende finde vi i den norske Kronike, nemlig:

„Vetus prosapia regum Norvegiæ e Soethia sumsit ex-

ordium , unde et"mm inhabitata .est Trondemia , quæ

patria principalis est in Noroegia" ... en Bemærkning,

som kun har Interesse for Norges Historie, da den nemlig

har Hensyn deels Jil de norske Ynglingers Herkomst fra

rVjord, deels til de mægtige Ladejarlers, fra Seming, Odins

Son, stammende Æt. Allerede dette stempler den svenske

Række som udskreven af et norsk , eller Norge nærmest

vedkommende Skrift. Dernæst er det paafaldende, at den

svenske Kongerække omtaler Halfdan Hvitbein , og det

saaledes, at den for at komme til den svenske Linje igjen,

maa gjore et Tilbagespring til hans Fader Olaf Trætelgja ',

') Der staaer: „Olaus genuit Haldanum cognomine huitbcn.

guem de Swecia venientem Norvegenses in montanis sibi regent

constituunt. Hic provectus ætatc in provineia Thothne reddidit

spiritum. Olaus itaque trætælghice rex Swcciæ genuit Haldanum
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ei at tale om, at dens Ord endog her ere aldeles de samme

som i den norske, lige indtil det ovennævnte in montanis,

der ei kan forstaaes uden den geographiske Indledning. Frem

deles kan den Maade , hvorpaa den svenske Kongerække

fortæller Svegders Endeligt, ei forklares, uden ved en paa

Skrivfeil grundet Misforstaaelse af den norske Kronikes

Ord. Thjodolf fortæller, som bekjendt, at Svegder af en

Dverg blev lokket ind i en Steen, og dette beskrives ud

forligere hos Snorre. Det er saaledes det rette, uforfalskede

Oldsagn, vi hos Thjodolf og Snorie lære at kjende. For

fatteren af den norske Kriinike har i Korthed gjengivet det

saaledes : nanum in petram persequitur nec rediis.se dicitur,

hvilket jo er aldeles rigtigt. Men naar den svenske Konge

række har: mantim in petram projeciens non retraxisse

dicitur, saa seer man tydeligt , at Afskriveren enten ei

har forstaaet Ordet nanum (Dverg) eller feilagtig skrevet

manum (Haand) istedetfor nanum, og derefter lempet de

ovrige Ord , forandrende perfequitur til projiciens , og

rediisse til retraxisse. Det er klart , at den svenske

Compilators eneste Kilde her har været den norske Kronike,

thi havde han kjendt Sagnet fra Thjodolf, Snorre, eller

andre paa dem grundede Bearbeidelser , vilde han ei have

kunnet begaae hiin Feiltagelse. Men nu har han ene havt

den norske Kriinike at hente sin Viisdom fra, og har paa

bedste Maade berigtiget dennes, ham uforstaaelige Udtryk

efter Cdnjectur. Et andet mærkeligt Exempel er Maaden,

hvorpaa den svenske Kongerække gjepgiver den Norskes

Ord om Kong Alfs Dronning Bera, der gav Anledning til

at han dræbte sin Broder Yngve: qua Bera dicta est,

hoc nomen latinc sonat ursa". Den svenske Text har

kun : quod nomen late sonat, aabenbart fordi Ordet latine

i det Exemplar af den norske Kronike, som den har fulgt

vidhben, de quo reges Pforvegiæ orti suitt. Item Olaus genuit

Inge" o. s. v.
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har været abbrevieret saaledes , at Compilator kun læste

„late". Har han nu læst: quod nomen late sonat ursa

(d. e. : hvilket Navn , Jlunbjorn , klinger vidt og bredt)

istedetfor „quod nomen latine sonat ursa" (d. e. : hvilket

Navn, nemlig Bera, paa Latin betyder ursa, Hunbjoro), saa

maa han have fundet Ordet ursa. overflodigt eller uforstaaeligt,

og derfor udeladt det. Alt dette maa være tilstrækkeligt

til at vise , at den svenske Compilator til denne Deel af

sin Kongerække har benyttet et Haandskrift af den oven

nævnte norske Kronike , og at han kun gjennem dennes

magre Uddrag har lært Sagnene om Ynglinge-Kongerne at

kjende; at det derfor er saa langt fra, at Snorre under

sit Ophold i Sverige erfarede de nærmere Omstændigheder

ved Ynglingernes Bedrifter, at disse meget mere maae have

været ukjendte i Sverige indtil den norske Kronike kom

til Landet , og selv da kun kjendtes i den magre Form ,

hvori de der forekomme, lige indtil 1594, da Jens Mortensons

Uddrag eller Oversættelse, som i dette Aar udkom i Kjoben-

havn, allerforst underrettede Nordens Lærde om Tilværelsen

af Snorres Værk.

En og anden vil maaskee i den Omstændighed, at

Fremstillingen af Ynglingernes Historie, saavel i den norske

Kronike, som i den svenske Kongerække, indeholder enkelte

smaa Afvigelser fra Ynglingasagas Ord, troe just at kunne

finde en Stotte for Paastanden om <!ens ægte, oprindelige

Svenskhed, saa at den altsaa skulde indeholde den svenske,

Ynglingasaga den norske Bearbeidelse af Sagaerne. Disse

Afvigelser ere folgende: at Ingvi eller Yngvi sættes i

Spidsen som Njords Fader, medens Ynglingasaga kun lader

Yngvi være et Tilnavn for Njords Son Frey, at Alrek

sættes imellem Dag og Agne*, medens Ynglingasaga sætter

') At denne i den svenske Kongerække kaldes Ingimar, i den

norske KrBnike Hogaia maa blot hidrSre fra en Utydelighed i det

Haandskrift, hvorfra de begge gjennem forskjellige Led nedstamme,
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Agne mellem Dag og Alrek; at Kroniken og Kongerækken

giver Egil Tunnadolg Tilnavnet Vindilkraaka , hvilket

Ynglingasaga langt rigtigere tillægger Nonnen Ottar , der

blev dræbt paa Vendel; fremdeles, at hine lade Braut-

Anund blive dræbt af sin Broder Sigurd, medens Ynglinga

saga og Thjodolf selv lade ham omkomme ved et Steenskred ;

endelig, at Kroniken og Kongerækken lade Olaf Trætelg ja

'lo roligen og mæt af Dage i Sverige, medens Ynglingasaga

lader ham blive indebrændt af sine egne Mænd i Vermeland

som et Offer til Guderne. Men undersiiger man den Maade,

hvorpaa Are Frode i sin Islendingabok omtaler Ynglinga.

Ætten , vil man finde , at de fleste af disse Afvigelser

allerede ere tilstede hos ham. I hans Opregnelse af

Ynglinga -Ætten , Cap. 12, staaer Yngve Tyrkekonge i

Spidsen, derpaa f5lger Njord Sveakonge, dernæst Frey,

Fjolner , Svegder , Vanlande , Visbur , Domald , Domar,

Dyggve , Dag ; efter denne folger , som i Kroniken og

Kongerækken, Alrek, og efter Alrek Agne; dernæst Yngve,

Jorund , Aun den Gamle , Egil , som ogsaa her kaldes

Vendelkraaka, og Ottar. Rigtignok omtales der ikke, at

Braut-Anund blev dræbt af sin Broder Sigurd, men noget

saadant var der heller ikke Anledning til at omtale, da Are

strengt indskrænker sig til at opregne Slægtledene, uden

at indlade sig paa at beskrive de enkelte Mænds Bedrifter

eller Dodsmaader , med Undtagelse af Fjolner, om hvem

thi Navnet Agne have de dog bibeholdt i Agnafit, hvilket strax

efter nævnes. Det samme maa være Aarsagen til at Yngve Alreks-

siin (Agncsiin) kaldes Ingjald. Det er aabenbart ved Aun, hvilket

Navn den norske Kronikc advider til Auchun (Auchim , Anhim),

som igjen i den svenske Kongerække er blevet til Haqum, fordi

dette Navn forekom Afskriveren grundigere. Ligeledes er det let

forklarligt ved den danske Jarl Vottr, der er blevet til V6th, 6ttr,

og saaledes til dttarr, hvorfor han kaldes Kong Ottars Navne

(æquivocut).
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han i Korthed tilfoier at han dode hos Fred-Frode, for dermed

at tilkjendegive at han levede paa den Tid, da man antog,

at Christus blev fådt. Derimod er det characteristisk, at

Are, og ligeledes den vistnok fra forst af ved ham for

fattede Landnama, aldrig omtaler Kong Halfdan Hvitbein,

uden med Tillægget Upplendingakonungr, der noie svarer

til det for omtalte: Qvem Norvegenses in montanis sibi

regent constituunt, medens derimod Ynglingasaga , og de,

der gjengive dens Kække, f. Ex.: Hr. Hauk Erlendssons

Langfedgatal , og Kongerækkerne i Flatobogen (hversu

Noregr bygdist og foran Sverres Saga) ei ligefrem give

ham dette Epitheton. Fremdeles maa det ansees som en

mærkelig Omstændighed , at Ynglingasaga og dens Efter-

folgere ikke kjende til noget Ogenavn for Eystein, Halfdan

Hvitbeins Son, medens derimod Are i sin Indledning kalder

ham Eysteinn fretr og den norske Kronike — som norsk

Konge efter Halfdan hvitbein har han naturligviis ingen

Plads i den svenke Kongerække — Eustein cognomento

bombus, hvilket sidste Ord i Middelalderens Latin er en

ligefrem Oversættelse af fretr (strepitus ventris). Saa-

ledes vedbliver den norske Kronike endnu, efterat have skilt

sig fra den svenske, paa en yderst mærkelig, characteristisk

og om fælles Oprindelse vidnende Maade, at stemme med

Are Frode. Det viser sig af det her Oplyste , at der i

Middelalderen i Norge og paa Island herskede tvende noget,

skjondt vistnok ubetydeligt , forkjellige Bearbeidelser af

Ynglingasagnene, af hvilke den ene , der sætter Yngve i

Spidsen , er fulgt af Are og den norske Kronike , den

anden, der sætter NjSrd i Spidsen, er fulgt af Ynglinga-

sagas Forfatter og dem, der stolte sig til ham. Der kan

neppe være nogen Tvivl om? at Are Frode, hvis han havde

optegnet Ynglingasagnene saaledes som han kjendte dem,

vilde have kommet til at nævne hiin apokryphiske Sigurd,

Braut-Anunds Broder , der omtales i Kroniken , og som
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maaskee endog kunde antages at være fremkommen ved en

fra den almindelige forskjellige maaskee rigtigere Fortolkning

af Thjodolfs Vers, forsaavidt man kan forudsætte, at ogsaa

Are Frode eller hans Hjemmelsmand kjendte og benyttede

dette. Det lyder nemlig saaledes: Var5 Onundr Jonakrs

bura harmi heptr und Himinfjollum , ok of veg Eistra

dolgi heipt hrisungs at hendi kom o. s. v., hvilket, ligefrem

oversat, lyder saaledes: Anund blev under Himmelfjeldene

standset af Jonakrs Sonners Skade, og Frillesonnens bittre

Had rammede Esternes Fiende (d. e. Anund , som havde

tort Krig i Estland) paa Veien. Jonakrs Sonner , som

her omtales , ere de af Eddadigtene og Volsungasaga be-

kjendte Sbrli og Hamdir , der udsendtes af deres Moder

Gudrun for at hævne deres Halvsoster Svanhild , hvilken

hendes Mand , den grusomme Jormunrek , havde ladet

sondertræde af Heste. Sagnet lyder saaledes, at de, led

sagede af den tredie Broder, Erp, der ifolge Kvadet

Hani8ism.nl kun var deres Halvbroder (han kaldes nemlig

hinn sundrmaidri d. e. den af en forskjellig Moder fodte,

og udskjeldes af sine Brodre for en hornungr d. e. Frille-

son, ligesom ogsaa vistnok Navnet Erpr eller Jarpr d. e.

den Blonde, staaer i Modsætning til Snorra-Eddas Udsagn

om Niflungerne , at de vare sorthaarede), begave sig paa

Veien til Jormunrek, og spurgte Erp underveis, hvad Hjelp

han vilde yde dem; da han svarede: „som Haanden hjælper

Foden", fandt de dette at være en daarlig Hjelp, og dræbte

ham. Men siden angrede de hans Drab , især da de

havde overrumplet Jormunrek , og den ene havde hugget

Hænderne, den anden Fodderne af ham; llnu vilde Hovedet

ogsaa have været af, hvis Erp levede", udbrode de,

medens Jormunrek raabte at man skulde stene dem ihjel,

da Vaaben ei bed paa de ypperlige Rustninger, hvormed

Guderne havde forsynet dem. Enden blev , at de virkelig

bleve stenede til DSde. Dette er Grunden , hvorfor man

1850. 20
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forklarer Omskrivningen: „Jonakrs Sonners Skade" med

„Steenregn"; men det indsees let, at da ogsaa Tvisten

med deres Broder Erp voldte dem Skade , kunde Om

skrivningen ogsaa fortolkes med „Brodretvist". Men om

man endog, vel ogsaa med Rette, fastholder Forklaringen

l.Steenregn, Steenskred", saa bliver det dog næsten umuligt

at hen fii re den næste Omskrivning til det samme. Skal

hrisungr gaa paa Erp , hvilket i og for sig ikke kunde

være saa usandsynligt , siden han i HamSismnl kaldes

hornungr, der omtrent er eenstydigt med hrisungr, og Jiinn

sundrmcedri", saa maa det dog indrfimmes at heipt hrisungs

ikke betyder .ldet Had, den Skade, der overgik Frillesonnen",

men lldet Had , den Skade , der udgik fra Frillesonnen".

Og om man end kunde tage det i den forste Betydning,

saa kunde det dog ei forklares om Steenregn, da Erp ikke

blev stenet, men dræbtes af sine Brodre, forend de kom

til Jormunrek. Her synes der saaledes virkelig at være

en Hentydning til en uegte Broder af Anund , der har

overfaldet ham , og maaskee bragt ham af Dage ved at

styrte Stene ned over ham i det trange Pas. Og hvis

Snorre eller Forfatteren af Ynglingasaga har henfort heipt

hrisungs til Erp, saa har han deri endog begaaet en Feil.

Forresten behover man ikke, for at forklare denne Afvigelse

i Kronikens eller Ares Beretning , at udlede den fra en

forskjellig Udtydning af Thjodolfs Ord, eller overhoved at

antage , at Are har kjendt eller benyttet Thjodolfs Kvad.

Allerede Navnet Sigurd paa den Broder (Halvbroder?

hrisungr) af Anund, der bragte ham af Dage, tyder paa

en selvstændig Beretning udenfor og uafhængig af Kvadet,

hvori dette Navn ikke forekommer. Thjodolf, til hvis

Kvad Ynglingasaga nærmest slutter sig, var Halfdan Svartes

Hofskald , og digtede sit Ynglingatal nærmest som Ætte-

dråpa for Halfdans Brodersøn Ragnvald heidumhærri.

Thjodolf maa saaledes antages at have holdt sig til den
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Maade at fortælle Sagnene paa, der var brugelig i Halfdan

Svartes Familie, eller hos den Green af Ynglingestammen,

til hvilken han horte. Are Frode repræsenterer derimod

en anden Green , der nedstammer fra Gudrod , Halfdan

Hvitbeins Son, og Broder til Eystein Fret, Halfdan Svartes

Oldefader. Are udleder selv sin Herkomst i lige ned

stigende Linie fra Ynglingestammcn , gjennem Landnams

manden Olaf Feilan, hvilken igjen var en Sonneson af

den navnkundige Hærkongc Olaf Hvile , Dublins Erobrer,

der i fjerde Led nedstammede fra hiin Gudrod , medens

Halfdan Svarte i tredie Led stammede fra Gudrods Broder

Eystein. At der, allerede forend Thjodolf digtede sit Kvad,

hvilket fornemmeligt maa have bidraget til at fastholde een

Bearbeidelse af Sagnene, har dannet sig tvende indbyrdes

lidt afvigende Fortællemaader , den ene i Gudrods Green,

der siden blev mægtig i VTesten og paa Island , og den

anden i Eysteins Green , der forblev i Norge , er ei alene

ikke usandsynligt , men maa efter det Kjendskab vi have

til Maaden , bvorpaa slige Sagn pleiede at opbevares og

forplantes hos vore Forfædre, ansees for en naturlig Folge

af Ættens Deling i tvende sideordnede, tildeels endog i et

vist Oppositionsforhold til hinanden staaende Grene '.

Man kan ikke et Oicblik tvivle paa , at de Familiesagn,

Are horte af sine Omgivelser, fornemmelig af sin Farfader

Geller Thorkehs'ån , hos hvem han opfostredes , vare de

samme, som de, Geller i sin Barndom horte af sin Fader,

og denne igjen af sin Farfader , Olaf Feilan , der havde

været opdragen af sin Farmoder Aud , Olaf Hvites Enke,

og rimeligviis var bleven fuldstændigt indviet i alle de Sagn,

der vedkom Ætten , og knyttede sig til dens ældre Led,

') Hvo veed om ikte endog Ogenavnet fretr , som Are og

KrSniken giver Eystein , men som ei findes hos Thjodolf og i

Ynglingasaga vidner om at Gudrod og hans Ætlinger saae skjevt

til Eystein og hans Æt , og sogte at gj8re den latterlig?

20*
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fra hvilke man netop udledede dens Glands og dens Be

rettigelse til at nævnes som en af de fornemste paa Island.

Det er altsaa i hoieste Maade sandsynligt , at de Sagn,

Are hflrle og hvortil han henholder sig, ere de selvsamme.

som de , der allerede fortaltes ved Olaf Hvites Hof i

Dublin, forend endnu Thjodolf havde digtet sit Kvad, og

fjernt fra nogensomhelst Indvirkning af Hoftraditionen hos

Ynglingekongerne paa Vestfold. Thjodolfs eller Ynglinga-

sagas Bearbeidelse kan paa den Maade ei have ligget til

Grund for den, som Are og Kroniken have fulgt, men man

maa ansee begge som sideordnede og indbyrdes uafhængige.

Det maa derfor betragtes som et stort Held , at vi nu i

Kroniken besidde en nogenlunde fuldstændig Fremstilling

ogsaa af den sidste , hvilken man maaskee , i Betragtning

af den Forkj ærlighed, hvormed den nævner Halfdan Hvitbein

som Oplændingekonge, kunde antage at have uddannet sig

paa Oplandene1 og saaledes kalde den oplandske, medens

Thjodolfs og Ynglingasagas kunde kaldes den vestfoldske.

Begge Bearbeidelser maae have holdt sig ved Siden af hin

anden i Norge og paa Island , den ene stottende sig til

Thjodolf, den anden til en eller anden Familiesaga, eller

et eller andet Ættekvad , der endog efter al Rimelighed

fandtes optegnet, maaskee af Are selv, men i Tidens Lob

er gaaet tabt. Den oplandske Bearbeidelse har maaskee

været den , der uod mest Anseelse i ældre Tider , den

') Gudrød , Halfdans Son, eller hans nærmeste Descendenter,

maae nemlig , da de afsondrede sig fra Hjemmet , have medbragt

en bestemt Forestilling om Halfdan som Oplændingekonge og ved

ligeholdt den , medens Eysteins Descendenter fra Halfdan milde af

nærmest betragtede Vestfold som Ættens Hjem. Gudrøds Green

synes derfor at have haft hjemme paa Oplandene , og , tidligere

end den vestfoldske Green kom til nogen Anseelse, at være dragen

til de vestlige Oer.
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vestfoldske derimod den. som var mest gængse paa Snorres

Tid, eller da Ynglingasaga blev optegnet.

Det er altsaa aabenbart , at Kronikens og Konge

rækkens Fremstilling ligesaavel som Ynglingasagas er op-

staaet og har bort hjemme i Norge og paa Island, at den

norske Kronike senere er kommen til Sverige og der har

været benyttet som Kildeskrift af de svenske Chronister i

Middelalderen, men at heller ikke mere af Ynglinge-Sagnene

end hvad dens magre Beretning indeholder , er blevet de

Svenske bekjendt, og at navnligen Ynglingasaga, saavelsom

hele Snorres Værk og de ovrige norsk-islandske Sagaer,

paa den Tid, da Kongerækken compileredes, vare aldeles

ukjendte i Sverige. Man seer tillige, at allerede den fiirste

svenske Afskrift , ja maaskee endog den Codex af den

norske Kronike , som kom til Sverige , bar indeholdt de

mest charakteristiske Feil , der siden gaae igjen hos de

senere svenske Chronister, f. Ex. hiint manum for naniim,

late for latine o. s. v. Skulde man gjætte paa Tiden. da

Kroniken bragtes til Sverige , maatte man nærmest tænke

enten paa Unionstiden under Kong Magnus Eriksson , da

svenske Mænd af Anseelse oftere havde Anledning til at

opholde sig i Norge og lære dets Literatur at kjende, eller

maaskee endnu snarere i Dronning Euphemia's Tidsalder,

da norske Oversættelser af franske Ridderromaner begyndte

at oversættes paa Svensk , eller rettere at omsættes i

svenske Vers.

Da Sagaliteraturen var ukjendt for den svenske Com-

pilator, har han heller ikke kunnet benytte den til at sup

plere Kongerækken efter Olaf Trætelgja. Han har derfor

ogsaa kun fire Slægtled mellem Olaf Trætelgja og Olaf

Skotkonung, der, som bekjendt, levede i Begyndelsen af

det Ilte Aarhundrede. Den sidste af disse er Erik Aarsæl,

der siges at have været Christen; foran ham stilles Erik

Sejersæl , og foran ham igjen Sagnfiguren Erik Vedrhat,
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der blot behovede at dreie paa sin Hat for at skaffe hvilken

Vind, han onskede; den allerforste, Eriks Fader og Olafs

Son, er en ny Inge, om hvem der intet andet vides, end

at han var gift med en Datter af Ragnar Lodbrok. Com-

pilatoren har her aabenbar været i Forlegenhed for at faae

udfyldt Rummet mellem Olaf Trætelgja og Olaf Skot-

konung , med hvem de egentlige indenlandske Beretninger

begynde. At Olaf Skotkonungs Fader hed Erik , maatte

nu vel være bekjendt , ligesaavelsom at hans Moder hed

Sigrid , og om hende idetmindste havde man et varigt

Mindesmærke i den saakaldte „Sigridlef" , hvorved man

forstod den Samling af Jordegods , der i sin Tid havde

tilbort Sigrid Storraade, og som gjennem flere Aarhundreder

synes at have forblevet i hendes Arvingers , hvoriblandt

ogsaa den danske Kongestammes Besiddelse 1. Men af

') Sigrid Strorraades store Landciendomme omtales ogsaa i

Sagaerne , det heder nemlig hos Snorre i Olaf Tryggvesons Saga

Cap. 48: llEn Sommer (995) da Harald Grenske drog i Osterveg

paa Hærtog og for at avle sig Gods, kom han til Svithjod ; da var

Olaf svenske Konge , en Son af Kong Erik og Sigrid , Skoglar

Tostes Datter; hnn var da Enke, og eiede mange og store Gaarde".

I Cap. 66 heder det: „hun sad paa sine Gaarde". Uisse mange

Gaarde var det vel ogsaa egentlig , der gjorde hende til et saa

meget omspurgt Parti , uagtet hun allerede var ud i Aarene. Om

disse Gaarde vare Arvegods , eller om de vare hende givne som

etslags Livgeding af hendes Mand , er uvist; det sidste synes dog

rimeligt , siden det endog heder i Odd Munks Olaf Tryggvasons

Saga og i den ældre Olaf den Helliges Saga (Cap. 4), at Erik

Sejersæl , da han skilte sig ved Sigrid , gav hende Gautland at

raade over; den sidstnævnte Saga fortæller endog at hun herskede

der tilligemed sin Si)n Emund Slemme. Siden finde vi Sigridlef

omtalt i den danske Konge Valdemar den 2dens Jordebog (Lange-

bek Scriptt. VU 529 ; Antiquités Husses 1 , 485) hvor Valdemar

den 1stes Besiddelser i Sverige opregnes; forst endeel Gaarde, hist

og her, dernæst „prætes alia multa quæ pertinent ad Syghridlef" .

Man skulde næsten formode , at Sigridlefven var kommen i den



I DEN FOACHRISTELIGE TID. 311

hiin Erik gjor Compilatoreu tvende Personer, Erik Sejersæl

og Erik Aarsæl , hvad euten han nu har ladet sig forfore

af det dobbelte Tilnavn , eller fordi der virkelig har været

nogle dunkle Sagn om to forskjellige Konger af dette Navn,

hvilket i og for sig ikke er usandsynligt, medens det nok

ogsaa paa den anden Side er troligt , at Opforelsen af

Erik Aarsæl som Sveriges forste christne Konge allerede

i Kongerækken grunder sig paa den samme Misforstaaelse

af Adam af Bremen, som man senere hos Ericus Olai og

andre finder udforligen fremsat, og som bestaaer deri, at

Kong Steinkel , der omtales i 4de Bogs Cap. 28 og 29

som Christendommeus Befordrer og som en Beskytter af

den bremiske Missionair Adalward , forvexles med den i

2den Bogs Cap. 36 omtalte Erik Sejersæl paa Grund af

folgende Udtryk: „Hericut igitur Suedorum in Dania

conversus ad chriatianitatem ibidem baptizatus est, qua

occasione prædicatores in Svediam transeuntes a Dania,

fiducialiter agebant in nornine Domini". Om Erik Vedr-

hatt skulde være hentet fra de danske , mestendeels med

Saxo stemmende, Kroniker, hvilke idetmiudste Ericus Olai

danske Kongcstamuics Besiddelse paa den Maade, at Svend Tjuge-

skeg tik den i Medgift med Sigrid Storraade, og at den siden ned

arvedes paa hendes eneste Barn af dette Egteskab, Datteren Æstrid,

der igjen bragte den til sin Mand, Ulf Jarl, og efterlod den i Arv

til sin S8n, Kong Sven Vlfson, hvis lige nedstigende Linie den nu

fulgte som Privatbesiddelscr , og rimeligviis ottere udstykkedes,

indtil Valdemar 1 igjen samlede Arven. Naar Sven UlfssBn, land

flygtig for Magnus den Gode , opholdt sig i Sverige , har han

sikkert fordetmeste boet paa sine egne Arvegodser , og naar hans

SSnnesiin Magnus Nikolasson senere blev Konge i Gautland, skete

dette vist ogsaa for en stor Deel i Betragtning af de store Eien-

domme, der som Sigridlev tilhSrte ham. Naar den danske Kongeæt

tabte Sigridleven , eller naar denne adsplittedes , lader sig af de

forhaandenværende Data ikke bestemme; men Undersøgelser derom

burde skee i svenske Arkivdocumenter.
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flittigen har benyttet, bliver vanskeligt at afgjore: det

rimeligste synes imidlertid at være dette , at der paa den

Tid, da Kongerækken compileredes, virkelig fandtes Sagn

eller Viser om ham. Og hvad Inge angaaer, da bor man

vel snarest i ham see en Repræsentant for hele Ynglinge-

Ætten , saaledes , at hvad der i Sverige selv havde holdt

sig af Sagnene om denne, indskrænkede sig til den dunkle

Fortælling om det blotte Factum at den forste svenske

Konge hed Inge. At et saadant Sagn stedse bar hersket

i Landet, kan man endog slutte deraf, at Steinkel, der

grundede et nyt Dynasti , fornyede Inge-Navnet ved at

kalde sin Son saaledes. Den svenske Kongerække har

altsaa rimeligviis, forend den norske Kronike blev bekjendt,

kun været: Inge, Erik Vedrhat, Erik Seiersæl eller Aarsæl,

Olaf Skotkonung o. s. v., og Compilatoren har simpelthen

stillet den i den norske Kronike indeholdte Række af Yng

lingekonger foran den svenske.

Anmelderen i ilTiden" mener vistnok, at Olaf Trætelgja

virkelig bor flyttes længere ned, beraabende sig paa Hams-

fort , der lader ham doe 863, og Messenius og Johannes

Magnus, der lade ham være dobt; men disse Mænds Ud

sagn er her af ingen Vægt, da de ei ere Kilde-Skribenter,

men kun nyere Forskere. Det retteste er vistnok , i Olaf

Trætelgja kun at see en Sagnfigur, der neppe nogensinde

har været til; som af de gamle Genealogister i Norge er

bleven indsat i Slægtregistret, og hvis Navn forst gjennem

vor Kronike er bleven de svenske Compilatorer bekjendt.

Anm. anseer det for mærkeligt at alle indenlandske svenske

Kilder (det vil da sige alle yngre end Kongerækken) lade

Olaf Trætelgja herske i Uppsala , ikke i Vermeland. Men

Aarsagen dertil er, efter hvad der ovenfor er oplyst , kun

den, at den norske Kronike, der for de svenske Ynglingers

Vedkommende hovedsageligen er genealogisk , ikke finder

Anledning til at omtale Olafs Flytning til Vermeland. For
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deus Behov er det nok, at Olaf doer i Sverige; om det

er i Vermeland eller Uppland, er ligegyldigt, »aar det kun

ikke er i Norge, hvor forst hans Son-Halfdan fæstede Fod.

Anmelderen beraaber sig ogsaa paa Johannes Magnus'

lodbrokske Chronologi , hvilken han forsvarer paa de

„islandske" Genealogiers Bekostning. Men Johannes Magnus

stotter sig væsentligst paa Saxo, og derhos paa nogle andre

uheldige Combinationer, hvilke vi paa sit Sted skulle eftervise.

3. Den anden Kongerække Nr. 3 hos Fant , er en

svensk Oversættelse af den foregaaende, og indfort i samme

Codex; men kun Brudstykker deraf (fra Inge til Svegder

og fra Alrik til Adils) ere tilbage. Den gjengiver noiagtigt

alle de paa de ovennævnte Misforstaaelser grundede Feil.

Saaledes kaldes Njord ogsaa her Neork ; Frey (Froy)

kaldes endog Frode. Om Svegder eller Sverker heder

det : han war swa starkr at han slo hand sina oppa ena

hæl och hon fastnadhe ther; hvilket atter rober Læse-

maaden nianum istedetfor nanum; Ordene „han war swa

starkr" er tilsat af Oversætteren, der nodvendigviis maatte

ansee denne Bedrift som en Styrkeprove. Tillægget til

Beras Navn : „quod nomen late" (istedetfor latiné) sonat",

er aldeles udeladt.

Den tredie Kongerække , der findes i det saakaldte

Registrum Upsalien.se, meddeelt som Nr. 6 hos Fant, er

tidligere udgivet af Scheffer og Benzelius , hvorved det

saaledes er blevet mere bekjcndt og anvendt, end det forst

omtalte. Det er forfattet paa Latin, har Overskriften:

Hi fuerunt reges pagani in Swecia , og gaar fra Inge til

Erik af Pommerns Valg 1396. Det viser sig ved forste

Oiekast at være udsprunget af Nr. 2 , hvormed det for

det meste stemmer Ord til andet; men det har ogsaa

enkelte smaa Afvigelser , hvilke dog alle kunne forklares

deraf, at Nedskriveren ved Siden af Nr. 2 ogsaa har brugt

Nr. 3 eller den svenske Oversættelse , hvis friere Om
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skrivninger ban igjen har oversat paa Latin , og derved

fjernet sig noget mere fra Originalen. Folgende Exempler

ville tilstrækkeligt vise dette. Det er strax ovenfor omtalt

at Udtrykket om Svegder .ima?ium in petram projiciens

non retraxisse fertur" er oversat: „han war swa starkr"

at o. s. v. Her har Nedskriveren af Nr. 6 anseet det

nodvendigt, ogsaa at gjengive Ordene „han war swa starkr '

med Tillægget: „de quo arguitur fortis". Ordene: l,C'um

catena aurea" i Fortællingen om Agne er i Nr. 3 over

sat med „medh enne forgylto boio" , og dette igjen i

Nr. 6 gjengivet „cum catena deavRata". Ordene i Nr. 2:

Jac tantum (Faut læser her urigtigt cnm) de cornu tit

infans suxisse fertur" oversættes: Jha didhe han horn-

spiiva swa som eth barn" , og dette gjengives igjen i

Nr. 6 med „suxit mamillam cor\eam". Allermest

cbarakteristisk er Maaden , hvorpaa Beretningen om Ottar

og Adils er bleven forvansket. Ottar blev, som Ynglinga-

saga og Thjodolf fortælle , dræbt paa Vendel (Vendsyssel)

af de danske Jarler Vottr og Fasti. Disse to Jarler

nævnes ogsaa i Nr. 2 , dog saaledes , at Navnet Vottr,

som anmerket — rimeligviis gjennem Læsningen Vottr —

er forandret til Ottarr, og at Jarlerne siges at være Brodre.

Der staaer altsaa i Nr. I „Cui successit in regem filius

suus Ottarus , qui a suo aquivoco Ottaro Danorum

comite et fratre eius Fasta , provinciarum Dania, scili-

cet Vendli1, interemtus est. Eius filius Adhils vel Adhisl

ante ædem Diana . . . equo lapsus exspiravit". Den

svenske Oversættelse lyder : Sidhan kom eptar han Otar

hans son oc war i (hal) slaghin af enom herra af Dan

mark som hat Otar oc hans brodher Fasta. Hans son

som hat Adhils etc. Nu er det aabenbart, at Nedskriveren

') Fants Codex eller maaskce han selv , læser her Venali

isteiletfor Vendli. Men istedetfor at rette Venali til Vendli fore-

slaaer Fant at læse veneno.
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af Nr. 6 ej har forstaaet at Fasta er et Navn , men har

læst det som om der stod Præteritum fæste 1, thi istedet-

for .loc hans broder Fasta" sætter han „cujus frater

desponsavit"'; det folgende hans son, der begynder et nyt

Punctuni , har han henfort som Object til desponsavit,

men da det var en Urimelighed at lade en Mand fæste en

Mand, har han forandret filium til filiam, hvorved folgende

besynderlige quid pro quo er fremkommet: liPost hunc

Otar (Okar) filius ejus interficitur a quodom domino de

Dada, cujus frater desponsavit filiam ejus, qui cecidit

de equo. Ogsaa hvor den svenske Oversættelse nu er

tabt , og derfor ei længer kan sammenlignes med Nr. 3,

kan man spore dens Indvirkning paa denne , f. Ex. , naar

Udtrykket i Nr. I Jn quadam insida baltici maris quæ ab

indigenis Osylia vocatur" , gjengives kort og godt ved

.ujuxta Beltesund" aabenbart fordi Oversætteren har mis-

forstaaet Benævnelsen „balticum mare". Kongerækken er

forresten den samme: efter Olaf Trætelgja nævnes de oven

omtalte fire Konger for Olaf Skotkonung.

4. Efter de trende nu gjennemgaaede Kongerækker

træffe vi intet i Sverige selv optegnet historisk Skrift, der

vidner om det fædrelandshistoriske Studiums Standpunkt

i Landet , for den gamle prosaiske Kronike , ogsaa efter

den forste Udgave kaldet Messenii Chronica, der ophorer

ved 1449 , og er sidst udgiven i Fants Scriptt. rer. Svec.

Iste B. S. 239 fgg. Vi finde, at Forfatteren af denne

Kronike eller af det Skrift, som ligger til Grund for den,

har optaget alt hvad hine Kongerækker have , som den

egentlige K jerne eller Traad , men derhos har tilfoiet

Notitser , hentede fra de fremmede Kilder , han kjender,

hvilke forskjelligartede Bestanddele han sammenknytter

') Den prosaiske KrSnikc kalder Faste ^Fæstc".
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saa godt han ibrtnaar. Men af alle disse Notitser er dog

ingen tagen fra norsk-islandske historiske Sagaer; med

disse maa Forfatteren folgelig antages at have været aldeles

uhekjendt. De Forfattere, han nævner og flittigt benytter,

ere Jornandes (hvilken han efter den især i Middelalderen

brugelige Mode at skrive Navnet paa , nemlig Jordanen

kalder Anton); dennes Udskriver Rodericus Toletanus,

Mag. Adam af Bremen , og endelig en „dansk Kronike", i

hvilken man strax gjenkjender de saakaldte esromske

Annaler (udgivne i Langebeks Scfiptt. rer. Danicar. I

S. 212 fgg.), hvoraf desuden vidtloftigere Uddrag ere med-

deelte som Anhang i samme Codex. Den Bearbeidelse

af den danske Historie, der findes i de esromske Annaler,

stemmer paa det nærmeste med den , man lærer at kjende

af den saakaldte Chronicon Erici regis (ligeledes udgivet

af Langebek sammesteds S. 148 fgg.); de ere omtrent

samtidige , forsaavidt de begge standse ved Slutningen af

det 1 3de Aarhundrede eller Begyndelsen af det 14de,

nemlig Esrom-Annalerne ved 1307 og Erikskroniken ved

1288. Det charakteristiske ved dem begge er, at de inde

holde en Beretning om Danernes Udvandring fra Gotaland

eller Sverige, og Bebyggelse af de danske Oer, der fordum

kaldtes Withesleth. Esrom-Annalerne, der forresten i sin

tidligere Deel folge Beda's Chronicon de sex mundi

atatibus , fortælle efter dette , i den saakaldte secunda

ætas a diluvio: Ragan anno 133 genuit Suruch, regnum

incolatur Scitarum; men i et Fragment af de samme

Annaler, skreven med en ligesaa gammel Haand som Hoved-

codex , findes i Margen tilfoiet med en samtidig Haand :

Tempore Saruch cepit inhabitari Dacia per quosdam

profugos et relegatos. Dernæst findes ved Julius Cæsar

i det samme Fragment en Marginaltilfoielse med samme

Haand om at Cæsar undertvang Danerne og byggede
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Castellet Juræsburgh (quasi Julæsburgh) ved Slesvig.

Endelig fulger Hovedberetningen saaledes :

Primo tempore invadente Daciam imperatore in etate

David , partes iste , Jutta , Feonia , Sialandia , MM ,

Falster, Laland, Scania, non dicebantur Dania vel Dacia,

sicut postea docebimus, quia nullo regebantur imperio; sed

ad regem Svetkie habuerunt respectum ; fuit enim in

Upsala civitate Svethie rex quidam, Ypper nomine, tres

filios habens, quorum unus Nori, alter Osten, tertius Dan

dicehatur ; quem pater suus misit in has partes , quæ

nunc dicuntur Dacia, ad regendum insulas quatuor, scilicet

Sialand , Mon, Falster et Laland, que omnes uno

vocabulo nuncupabantur Withesleth; imperavit enim Ypper

bie ab intus habitantibus, ut hane plagam, scilicet Withes?

leth, filio suo Dan darent ad sedem regni. Quo facto,

regnavit Dan in Withesleth Sialandie tantum, civitatem

construens Lethram nomine, quam magnis opibus ditavit;

fuit autem Dan rex sedis illius, et regnavit per triennium.

Nunc vero scire volumus, unde Dacia nomen assumpsit,

adtestatur equidem nobis antiqvorum memoria , predictas

partes istas , Juciam scilicet , Feoniam , Scaniatn , et

Withesleth , que nunc dicitur Dacia , a nullo extitisse

subjectas, excepto tantum Lodowico, cujus pace et bene-

volentia baptizato Haroldo rege apud Maguntiam christiani-

tatem Dani receperunt. Aliter nec suo subsequente, nec

antecessore aliquo unquam erant subjecte, sed resistentes

quibuslibet invadentibus invise ab omnibus in principio

babebantur. Erat ergo Jucia quasi periculis proxima

quodam lignorum fragore munita, ubi nunc est Daniswirchi,

pre insidiis Augusti Cesaris primi circumsepta , . ad qvain

iste Augustus , collecta multitudine , primo constituebat

prelia. Cui resistentes Jutones, Dan princip! Withesleth

nunciaverunt , ut eis veniret in adjutorium. Quo nuncio

Dan magno repletus gaudio, suos convocans exercitus sine
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mora procedebat ad prelium. Cumque Dan venisset ad

fragorem, Jutones cum eo sua movebant castra ad Cesarem,

et cum eo grave prclium commiserunt ; quo plerosque

ejus in ore gladii dejecerunt ; ccteros autem fugaverunt.

Videntes autem Jutones Dan strenuum virum , fortem ,

et virtuosum, duxerunt cum ad lapidem, qui dicitur Danæ-

rugh posueruntquc cum super lapidem imponentes ei nomen

regis; sequentesque eum Jutones, Feoniam, Witheslef,

Scaniam , cum aliis adjacentibus insulis , subdiderunt.

Vidit autem rex Dan regionem suam , super quam regnavit,

Juciam, Fiuniam, Withæsleff, Scaniam, quod esset bona,

vocavit primates suos et exactores, et ait: bene placet

mihi regio mea, quo nomine appellabimus eam. Respon-

dentes principes terræ dixerunt : rex in eternum vive,

Tu es Danus, regio tua Dania vel Dacia vocabitur, quod

nomen in eternum non delebitur.

Det er herved at mærke at den for omtalte samtidige

Marginalhaand i Fragmentet retter „Augustus" paa begge

Steder til „Vesoces, Ægyptens Konge".

Chronicon Erici regis fortæller Sagen kortere , og

med nogle faa Forandringer, saaledes:

Dani, ut testantur veteres Historiographi , tempore

Saruch, proavi Abrahæ, regnum, quod nunc Dania dicitur,

intraverunt, venientes de Gothia ; qui quidem Gothi, ut

dicit Papias, de Gog filio Japhet orti sunt ; quod autem

qvidam dicunt , Danos a Danaitis i. e. Græcis venisse,

verisimile est , sed usquequaque certum non est, nisi ab

initio dicti sunt Dani, sed quælibet terra habuit nomen

speciale , quod habet adhuc , donec tempore David regis

habuerunt regem Dan. Nam tempore illo, Dan, filius

Humblæ, de Svecia veniens, regnavit super Sialandiam,

Monen, Falster, et Laland , cujus regnum dicebatur

Withesleth. Eo tempore rex quidam potentissimus ad

invadendum Jutos venit; quo audito, Juti, timentes valde,
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locum, qui adhuc Kovvirki dicitur, fossatis et 'fragis ligneis

munierunt, miseruntque nuncios ad Dan regem Withesleth,

ut eis ferret auxilium, pollicentes ei, victoriam si reportaret,

dominiuni super se ; qui cum suis veniens, apud Kowirki

hostibus occurrit , occisis plurimis , et reliqvis in fugam

actis. Dominus Jutorum factus Dan, cum Jutis Fyoniam,

Scaniam , ae omnes alias insulas Daciæ sibi subjugavit,

et postmodum*, communi omnium decreto, regnum suuin

Daniam, et incolas Danos a se, qvi Dan dicebatur, apellavit.

En Combination af disse Kroniker med Jornandes

eller rettere med Roderik af Toledo har sat den svenske

Chronist istand til at fore den svenske Kongerække endnu

længere op end til Inge. Roderik beretter (I. Cap. 8) :

„Ex hac igitur Scandia insula quasi gentium officina

et nationum vagina Gotthi cum rege suo nomine Verio

(længere nede kaldes han Teries, i Cap. 13 Varic, Jornandes

kalder ham Berich), quondam memorantur egressi , et

quam cito terram exeuntes a navibus attigerunt , dedere

illico nomen loco Gotthiscandiam nominantes, et locus ille

hodie Gotthiscandia appellatur. Etin de venientes ad sedes

Ulmerugorum , qui tune in ripis Oceani habitabant ,

commisso proelio eos a propriis sedibus pepulere , eorum-

que vicinos Vandalos subjugantes suis victoriis applicarunt

et diversos reges ex suo genere habuerunt. (Cap. 9) Post

mortem Terie (ovenfor Verius) regnavit in eis Gadaric,

qui fuit magnificus triumphator et multos in Scythia et

Gepidia , quæ nunc Dacia dicitur , populos subjugavit.

Post hunc filius eius Philemer1, et videns Philemer

') Boderik, som ellers følger Jornandes næsten Ord for Ord, har

her været noget skjodesliis eller egenmægtig. Thi Jornandes veed

Intet om Gadariks eller Godariks store Redrifter at fortælle , men

siger kun, efterat have omtalt Vandalernes Overvindelse: „Ibi

vero magna populi numerositate crescente etiam pette quinto

rege regnante post Berich, Filimer, filio Godarici, consilio sedit,
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Rugorum terram ubertatis penuria laborare, dedit consilium,

ut ab illis sedibus transmigrarent. Et cum diu sedes

altissimas et congrua loca perquirerent , ad ulteriores

Scythiæ terras venit. — Exinde ut victores ad extremam

partem Scythiæ , quæ adjacet Ponto mari , cum triumpho

venerunt , et Scythiam suis victoriis subjecere. Et quia

ibi diutius resederunt et regimen tenuere , Scythæ ut

indigcnæ sunt vocati. Vexorem (al Vesosum) regem

Ægypti proelio fugavere, Asiam subjugarunt — — Hnrum

feminæ relictæ a viris armis in proeliis claruere et partem

Asiæ subjecere, Armeniam, Syriam, Ciliciam, Galatiam,

Pisidiam, loniam et Æoliam domuere &c.

Her fortæller nu den svenske Kn'inikc for det forste:

„En annar dyr wiis mestare som heet Ardan biscop sighr

at forsta konungh j Gotalandom waar heet Eric. och then

same Eric konungh loth allare forst optaga och byggia

thet landh som Skane hethr Ok foro sidan j the oyar

ther nest liggia och thogo them under sigh som tha

kalledes Wetolade heedh och nw Sælandh, Mon, Fiwn,

Lalandh, och Falsther".

Kroniken paabcraaber sig her ligefrem Ardan, det vil

sige Jornandes. Det er altsaa aabenbart, at vi som den her

meddeelte Fortællings Hovedkilde ikke kunne holde os til

nogen anden end Jornandes eller Roderik, hvis Beretninger

Forfatteren kun har underkastet nogle Tillempninger. Man

kan jo desuden ikke vide, hvilke Læsemaader det af ham

benyttede Haandskrift (maaskee et meget daarligt) kan

have haft; det er endog sandsynligt at flere af de Navne,

vi hos ham finde forandrede , allerede i hiint Haandskrift

vare forvanskede. Jornandes's Berich, Roderiks Verius,

ut exinde cum familiis Gothorum promoverit e.vercitus. Qui

pervenit ad Scythiæ terras". Filimer , Godariks Son , er saaledes

ikke, som Roderik siger, den anden, men den femte Konge efter

Berik (Verie, Verius, Terius).
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(Varic , Teries) er hos ham ombyttet med det for svenske

Oren fortroligere Navn Erik , og da Uoverensstemmelsen

mellem Jornandes og Roderik viser , at der virkelig har

hersket nogen Uvished med Hensyn til Navnets tørste

Bogstav, er det ei utroligt. at der i Chronisten* Exemplar

kan have staaet Hericus, Ericus , Jeriens eller noget

lignende. Istedetfor Sccmzia eller Scandia og Gothi-

scandia sætter Chronisten Skatte og Gothaland l id>t han

dog indskyder , hvad han forudsætter som givet , og hvad

Jornandes aldeles ikke siger, at Erik (Berik) var den forste,

som lod optage og bebygge Skaane. Jornandes's sedes

Ulmerogorum in tipis Oceani gjengives ligesaa frit ved

Jhe oyrtr ther nest liggin" y Tillægget, at de da kaldtes

^Wetolndhe heedh" stotter sig naturligviis til de oven-

anforle danske Kroniker, der, — som vi snart skulle see —

nedenfor , hvor der handles om Dan og Danmark , endnu

yderligere benyttes. „Wetoladhe heedh', der tillige, saa-

vel i Kroniken selv , som i Uddraget af de esromske

Annaler kaldes Wetalaheedh , er , som man lettelig seer,

de danske Kronikers Withesleth , hvilken ubetydelige Af

vigelse vistnok ogsaa nærmest er grundet paa en forskjellig

Læsemaade , maaskee og paa en egenmægtig Forandring,

Chronisten her, som paa saa mange andre Steder, har

tilladt sig. Navnet Withesleth har jeg, og andre for mig,

tidligere siigt at forklare; jeg vil derfor her ikke videre

indlade mig derpaa; jeg vil kun henkaste det Sporgsmaal,

om ikke ogsaa dette Navn mod Formodning skulde skyldes

Jornandes. Marginal-Tillægget om Vesoses , Ægyptens

Konge, i Fragmentet af den esromske Kronike viser aaben-

bart , at Jornandes's Tillempning af de ældre historiske

Forfatteres Beretning om Ægypterkongen Vexores's eller

Sesostris's Kamp med Skytherne paa de fra Skandia ud

vandrede Gother ei har været Tillæggets Forfatter ubekjendt;

den maa saaledes have existeret i Danmark paa samme

1830. 21
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Tid, som begge de omhandlede Kroniker forfattedes. Man

seer ligeledes, at den Identification af Skyther med Gother,

som hos Jornandes har fundet Sted, er optagen af Eriks-

Kronikens Forfatter, eftersom han ved at henfiire Danernes

Udvandring til Sanichs Tider , viser at. han anseer denne

for den samme Begivenhed som Skytherrigets Stiftelse. Nu

beretter Jornandes paa et andet Sted (S. 98) at da Goterne

under Berich allerforst seilede over Havet fra Scanzia,

kom Gepidernc sildigere end de ovrige , og bleve tilbage

paa den 0 ved Viscla's, ogsaa kaldet Vistnla's, Vistla's

Munding, der senere beboedes af gens Vividaria , eller,

som det S. 85 rettere heder, Vidioarii1 (o; Vidivorii,

Vid-verjas). Da det nu er klart . at disse Oer i Weich-

selmundingen omtrent maae blive de samme, som Jornandes

tidligere kalder Ulmerugernes (Holmrygernes , Oboernes)

Bopæle , og da vi allerede have seet , at den svenske

Chronist anseer disse for de samme som de danske Oer,

hvilket i og for sig er rigtigt, da det af Grunde, som

det ei horer hid at anfore, bliver saagodtsom aldeles vist,

at de danske Oer lige fra Frolemæos's Tid betragtedes

som liggende ved Weichselens Udlob , og de tre danske

Belter forvexledes med Weichselens Mundinger — , saa

folger ogsaa heraf ligefrem , at ( hronistens Wetalahcedh

bliver det samme som Jornandes's Jnsiila Vistlæ amnis

vadis circtimacfa" og M Vidicariernes Bopæl". Men have

Forfatterne af hine ældre danske Kroniker kjendt Jornandes,

bliver det sandsynligt, at ogsaa de have gjort den samme

Comhination , og at saaledes deres Withesleth minder

enten om Vistla , eller om Vidivarii. Man kunde og

med Grund slutte til den udenlandske Oprindelse af Sagnet

om Withesleth deraf at Saxo ikke kjender det, uagtet hau

') Ad litus autem Occani , ubi tribiis faucibug fluenta Vistulæ

fluminis ebibuntur , Vidioarii resident.
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omtaler Dan, SSn af Humble, ligesom Eriks-Kroniken;

paa den Maade vilde Tiden, da Jornandes blev bekjendt i

Danmark , falde mellem Saxo og Erikskroniken , eller i

Lobet af det 13de Aarhundrede.

Den svenske Chronist fortsætter saaledes : „Eric Konung

doo ij Gothalandom ; epter honom wart hans son Goderik

och finz j androm kronekom både i Rom ocb flerestadz

kallas Theodericus. Han wan Expediam som niv kallas

.Iwtlandh norra och swdhra, Frysen och Holsten, och drogh

forst medh hær wtaff Gotalandom och wan Tydzlandh,

Walskalandh och flere landh som nogh findz ij the landen

wtaff honom scriffuet. Tha han wæxte mykit gamal, foor

han til Gothelandb i gen. Tha lilfde Sarugh godhe madhr

Abraham patriarchas fadher fadher".

Her kjende vi endnu bedre Rnderik af Toledo igjen,

men vi lære ogsaa tydeligt at skjonne , hvor stor Frihed

Cbronisten har taget sig i at gjore Tilsætninger. Saaledes

har han paa egen Haand tilladt sig at erklære Goderik og

Theoderik for een og samme Mand. I hans Ord: han

wan Expediam som nu kallas Jutlandh etc. gjenkjende

vi strax: „Gepidia qua nunc Dacia dicitur". Tillæggene

om de store Erobringstog vedkomme igjen Theoderik. Og

Bemærkningen om Saruch gjenkjendes fra de danske

Kroniker. Saruch flyttes her ned til Eriks Son , fordi

Erikskroniken sætter ham samtidig med Danernes Ud

vandring fra Gothia til Dania , altsaa ikke med den forste

Udvandring til Gothia.

Chronisten fortsætter med at fortælle om den i Gota-

land afdode Goderiks Son Philemer, der med en stor Hær

drog ind i Sithia som ær Swidia offwan Thywedh och

Colmardh ilpc wan alla Helsingia ok them undher sigti' ;

hvorpaa han vendte sin Færd, undertvang „Almanniam och

all landh in til Danubium" , satte over Donau og vandt

„Traceam och Mcssiam' , drog siden over Alperne ind i

21*
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Macedonien og indtog dette tilligemed Grækenland, Pontus,

Asien, Illyrikum og havde disse 5 Lande i sin Vold i 15

Aar. Sidenefter , heder det , vandt Goterne Armenien,

Syrien, Cilicien, Galatien, Pisidien, Wernien, Jochien (d. e.

Ionien og Æolien ifolge Roderik), dræbte Vesosus Konge

i Ægypten og indtoge Ægypti Land.

Vi gjenkjende her fremdeles Jornandes og Roderik.

Men deres Scythia er her uden videre bleven localiseret til

Soedia eller Sverige. Chronisten noies ikke med at lade

Vesoses blive dreven tilbage og forfulgt , men han lader

ham endog , tvertimod Kildernes Ord , blive dræbt og

Ægypten blive undertvungen. Naar man erfarer , at han

paa egen Haand kan tillade sig saa-'anne Forandringer af

de forefundne, her saa let gjenkjendelige, Beretninger, vil

man neppe længer finde de ovenfor paapegede saa be

synderlige, eller ansee vor Forklaring af dem usandsynlig.

Chronisten meddeler fremdeles et Stykke af Roderiks I B.

Cap. 9, hvortil ri her henvise. Og forst derefter kommer

han til den af de foregaaende Kongerækker bekjendte Inge,

hvilken han udenvidere gjor til en Son af Philemer. Dette

er en Vilkaarlighed , men ingen storre Vilkaarlighed end

dem , han allerede har tilladt sig.

Efter Inge folger Neorch og Froe, som her gjores til

Brodre. Og Froe gjores igjen til Fader af den i de

esromske Annaler omtalte Ypper, hvis Navn hos Chronisten

skrives Urbar eller Urban. Her meddeles nu et Udtog af

hiint Sted i Esroms-Annalerne , hvortil der desuden ud

trykkelige«] henvises med disse Ord : l.som ytherligare

sigs her j bokinne j danska krønikerne". At ogsaa

Erikskroniken er benyttet, derom vidner Tillægget: „Israels

kunungh David propheta war j Urbars tiidh ho thet wil

rvitha". Dog foretages, som sædvanligt, enkelte Forandringer.

For det forste regnes her , ligesom ovenfor , ogsaa Fyen

med til Vetalahed, uagtet den i de danske Kroniker ude
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lades; for det andet fortælles der udtrykkeligere om, hvor

ledes baade Danmark og Norge vare Sverige undergivne

og skatskyldige. Endog i Oversættelsen af Esrom-Annalerne

indskydes den Bemærkning om Vetalahedes Oer: lfor thy

the lagho altiidh for undher Gota och Upsala konungh".

(Fant I p. 247). Aarsagen hertil er let at skjonne. Kronikcn

udarbeidedes paa den Tid , da Karl Knutson just var

bleven kronet baade i Sverige og Norge som disse Landes

Konge, medens den danske Konge Christian den forste, i

Kraft af Kalmaruninnen , ligeledes gjorde Fordring paa

disse Lande. Lige siden Dronning Margretes Tid havde

Danmark , idetmindste i Svenskernes og Nordmændenes

Oine, sogt at udoVe et vist Supremati, der saarede National

forfængeligheden, hvilken efter de voldsomme Optrin under

Engelbrekt Engel brektson og Partistridighederne efter dennes

Diid maa have stegot til den hoieste Grad, af Pirrelighed.

Kronikens Forfatter , der 6iensynligt tilhorer det nationale

eller Karl Knutsonske Parti, soger derfor paa sin Viis at

tilveiebringe historiske Grunde imod den danske Konges

Fordringer ; under alle Omstændigheder er Skriftet ud

arbeidet under Folelsen af at den danske Konge gjorde

Fordringer , der vare saarende for den svenske National

forfængelighed og som Forfatteren derfor overalt hvor det

kunde skee soger at mode ved at vise at det ei var Dan

mark, men tvertimod Sverige, hvem Principatet i Norden

tilkom. Den af Forfatteren anvendte Fremgangsmaade eller

vilkaarlige Tillempning af Facta var i de Tider og tildeels

lige ned til det 17de Aarhundrede ikke usædvanlig.

Ved at nævne Inge kommer Chronisten til at omtale

og beskrive Templet og Offerskikkene i Upsala. Man

gjenkjender fuldkommen Mag. Adam's Beskrivelse i hans

4de Bogs 26 og 27 Capitel; hvad han fortæller om de tre

Hovedguders Billeder , om de blodige Offringer hvett 9de

Aar, og om den hellige Lund med de der ophængte Dyre
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og Menneske-Kroppe , er næsten Ord til andet oversat.

Men det forstaaer sig, at mange vilkaarlige Tilsætninger

— enten ved Misforstaaelse, eller som ovenfor med Plan —

ere komne ind. T.l E^empel kunne vi især anfore, hvad

Mag. Adam melder om Gudernes Billeder: „h hoc templo,

quod totum ex auro paratum est. statuas triu.ui deorum

vertemtur populus , ita ut potentissimns eorum Thor in

medio solium habeat triclinio, hine et inde locum possi-

dent Wodan et Fricco Thor autem cum sceptro

Jovem simufare videtur". Dette gjengives saaledes : J

thet sama monstret hedrade the tkree gudha , then ene

stodh mith j viellan och kallades Toor ; .... hans

belæte war giort som eth nakit barn och sath oppa

karlawagnen och 7 stjernor hade han j hende . . . Annar

heet Oden . . then tridie thera gudh han heet Frigh"

o. s. v. Denne Beretning om de syv Stjerner og Karls-

vognen klinger noget besynderlig. Men tænker man sig

de i Haandskrifter l'ra Middelalderen brugelige Forkortninger

ogsaa her bragte i Anvendelse, vil man finde det heel

rimeligt, at Ordene licum sceptro Jovem" i den Codex af

Ad. Bremensis, som Chronisten brugte, have været skrevne

saaledes: „CH fept°tOllé"; og da man nu veed at n og U i

slige Haandskrifter næsten altid ere lige, vil man finde det

heel rimeligt at Chronisten har læst „cum septentrione",

eller maaskee endog cum septentrione juvenem". Nu be

tyder, som bekjendt, Septentrio eller Septemtriones iretop

egentlig de 7 Stjerner i Karlsvognen, og det bliver saaledes

en til Vished grændsende Sandsynlighed , at begge Dele,

baade de 7 Stjerner og Karlsvognen , paa denne Maadc

ere fremkomne som Thors Attributer. Tilsætningen om

Thors Niigenhed skriver sig maaskee fra ældre Sagn , thi

ogsaa i Eddadigtene findes Antydninger drrtil. De syv

Stjerner ere igjen hos Johannes og Olaus Magnus — maaskee

ved en Feiltagelse af v\] som om der stod ,tJtj , skjont
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rigtignok Afbildningerne, der ledsage Beskrivelsen, fremstille

12 Stjerner — blevne til tolv; man maa her sande Olaus

Petri's Ord: thet som icke ar beskrifvet, utan then ena

soger efter then andra, thet plagar vara ovifst, ty att hvar

okar ju något eller forminskar, och sager thet icke alldeles

så ifrån sig som han thet horde".

Vi omtalte. at Chronisten, afvigende fra Kongerækken

Nr. 1 , gjSr liFroe" (Froy) til Neorks Broder, ikke SSn.

Aarsagen hertil kan dog let paapeges. Den svenske Over

sættelse (Nr. 3) misforstaaer nemlig Ordene i Nr. 1 „Ingo

genuit Neork , qui genuit Froy' saaledes som

om qui gik paa Ingo, og oversættes: „han fik en son

som hæt Neork, sidhen fik han en son som h<et Frodhe".

Vi have ligeledes nævnt , at Urbar (Ypper) sættes efter

Froy; efter Urbar folger Sonnen Osten , og saa endelig

dennes Son Fjolner , som her forekommer under den be

synderlige Fordreielse Sælingh. Sagen er den , at man

læste den norske Kronikes fjoltli deels som Fjolm, deels

endog som Siolm , hvilken sidste Fordreielse er kommen

ind i Rimkroniken saavelsom i tlere Haandskrifter af Ericus

Olai, og i Johannes Magnus's Historie. Af Siolm er igjen

Sælingh dannet. Kongerækkens Ord: in dolio mcdonis

dimersus est, oversættes her ikke l1han druknede", hvilket

vilde være det rette , men „han vard drenkter" , hvilket

vækker Forestillingen om at han ei druknede af Vanvare,

men blev druknet af andre. Og denne falske Forestilling

er videre udfort, baade i Rimkroniken og hos Ericus Olai.

Den forste siger: mine egne man gjorde mik ett ondh

-par och drdnckte mik i ett Miodakaar ; den sidste: a snis

in dolio medonis dicitur fuisse demerstis". At den

snurrige Feiltagelsc om Sverkers (d. e. Svegders) Styrke

og Haandslag i Stenen gjentages, er i sin Orden. Mellem

Domald og Dyggve indskydes Attila , det vil sige Eriks-

Krouikcus og de esromske Annalers Athishvs rex Sveciæ,
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der undertvinger Danmark og giver de Danske sin Hund

Rakke til Knuge; men Chronisten gjenkjender ikke i denne

Athislus den samme Adils , Ottars S5n , der forekommer

længer nede i Slægtrækken , endog hos ham selv (under

Navnet Adhil): det bedste Beviis for, at han ei bar haft

det fjerneste Kjrndskab til Ynglingasaga , af hvilken han

vilde have erfaret Adils's Giflermaal med Yrsa, der ogsaa

omtales i de esromske Annaler , og hvorved han saaledes

vilde have lært Adils's og Athislus's Identitet at kjende.

Men derimod sammenblander han Adils med Hunerkongen

Attila Kongerækken folges nu et Stykke , med enkelte

Tillæg af de danske Kroniker; saaledes erklæres Jorunds

Son Haakon (der egentlig skulde hede Aun, hvilket, som

ovenanfort, er blevet til Anchun, Aukon, Haquon, Håkon)

for at være den samme som Ring, Sveriges Konge, der

seirer i Braavallaslaget. Ved denne Leilighed omtales

Starkad og Ubbe af Frisland , hvilket atter vidner om at

Chronisten ogsaa har benyttet Eriks-Kroniken , da det er

denne, og ikke Esrom-Annalerne, hvor Ubbe nævnes. Ved

Ottar heder det at hans Broder ,.Fffste" dræbte ham,

fordi Chronisten har henfort Ordet l,ejus" i Kongerækken

til Kong Ottar , ikke til Jarlen Ottar (Vottr) , hvilket har

været Nedskriverens Mening. Ved Yngvar, som her kaldes

Ingemar, heder det ei alene at han dræbtes paa en 0 ved

Beltesund, men ogsaa Navnet paa Oen er angivet, nemlig

„Lagundo" : det maa være Langelan'd eller Laaland , paa

hvilken Chronisten har gjettet, formedelst dens Beliggenhed

ved Beltesund o: Store-Belt , og derved har han og faaet

en velkommen Anledning til at give efter for National-

forfængeligheden og lade Yngvar underkaste sig hele Dan

mark. Braut-Anunds Navn , der allerede i Kongerækken

Nr. 2 lyder Bretomund, er her blevet til Bræntamundher.

Kongerækken afskrives fremdeles, indtil den saakaldte Erik

Aarsæl , som her ligefrem kaldes Steinkil Aarsale , thi nu
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berettes fuldstændigt det Mirakel , som M. Adam omtaler

i sin 4de Bogs Cap. 28 og 29, om den blinde Offerpræst,

som ved den hellige Jomfrus Miskundhed fik sit Syn

igjen. Men Chronisten lader samme Steinkil den forste

sende Bud til Ansgarius , som derpaa afsender Adalward

som Missionair , medens det hos M. Adam naturligviis er

den 200 Aar efter Ansgarius levende Adalbert, fra hvilken

Adalward kommer til Chronistens Steinkil II. Saa for

virret er Chronistens Chronologi. Om Anledningen til Erik

Seiersæls Navn fortæller han paa fri Haand , at han vandt

hele Danmark og Tydskland.

Det er saaledes langt fra, at Chronisten af 1449 endnu

har kjendt en Toddel af de norsk-islandske Sagaer. Havde

han kjendt dem , vilde han nok have benyftet dem til det

yderste, at domme af den ængstelige Stræben, han lægger

for Dagen efter at skaffe sig Stof fra hvilkensomhelst

Kant, og det endog ofte et ubekvemt Stof, medens han i

Sagaerne vilde have fundet det aldeles færdigt.

5. Vi gaae nu over til den i Rækken næstfolgende, i

Sverige selv forfattede , Bearbeidelse af Sveriges Historie.

Her mode os tvende, omtrent samtidige Skrifter, nemlig

den lille Rimkronike og Ericus Olafs vidtloftigere svenske

Historie; om den sidste veed man, at han dode 1486, og

at hans Kronike naaer til 1464; den oprindelige Deel af

Rimkroniken naacr derimod neppe engang heelt til samme

Punct, som den prosaiske Kronike, nemlig Karl Knutsons

Kroning i Trondhjem 20de Novbr. 1449 , thi den ophorer

allerede ved hans Hylding i Hamar den 21de Octbr. 1449.

Disse to kunne derfor betragtes som samtidige. Men ved

at sammenligne dem med Ericus Olai , mærker man dog

strax, at Rimkroniken staaer mellem dem begge, saaledes

at dens Forfatter har kjendt og benyttet den prosaiske

svenske Kronike , men har derimod ikke kjendt Er. Olai,

medens denne sidste har kjendt og benyttet baade Rim
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kroniken og den prosaiske Kronike. Det bliver alrsaa

Rimkronikeii, hvilken vi her allei forst komme til at undersoge.

Her stode vi nu forst paa den velbekjendte Beskrivelse

over Templet i Upsala efter Mag. Adam, med den samme

Feiltagelse om Karlsvognen o. s. v. , derpaa kommer Erik

med Vetalahede, saa Goderik Eriksson og Filmer Goderiks

son. Hvad Erik angaaer, da maa det mærkes, at de her

anvendte Udtryk ganske bestemt minde om den saakaldte

Eriks-Vise, der nys med saamegen Lærdom er bleven

udgiven og forklaret af Mag. Sæve. De Grunde , der

bindie mig fra at kunne være enig med ham i det Resultat,

hvortil han er kommen , nemlig at Eriks\ isen skulde være

en allerede i det 13de Aarhundrede forfattet Paraphrase af

et ældgammelt Kvad, ville allerede af det Foregaaende til

deels være indlysende. Her vil jeg dog yderligere paapege

enkelte vigtige Omstændigheder. Det forekommer mig af-

gjorende , hvad jeg ovenfor har viist , at ingen svensk

Kriinikc eller Kongerække, æMre end 1449, omtaler Kong

Erik, og det uagtet man oiensynlig har været saameget om sig

efter Stof, og saa lidet noieregnende med dettes Gehalt.

Dertil kommer, at Kroniken af 1449 ligefrem paaberaaber

sig Ardan (o: Jornandes) som Hjemmelsmand for Beret

ningen om Erik , men omtaler ikke med et eneste Ord

Eriksvisen, og udtrykker sig i det hele taget saaledes, at

man ligesaa tydeligt kan skjonne at Forfatteren ei har

haft Eriksvisen for sig , som man kan forstaae at Rim-

kronikens Forfatter har kjendt den. Er den hele Tillemp

ning af Jornandes's Fortællinger , idetmindste for Sveriges

Vedkommende, forst bleven iværksat af Chronisten af 1449,

hvilket jeg ovenfor troer at have godtgjort , saa folger

ogsaa deraf, at Eriksvisen maa være yngre end hans

Skrift. Men da den tillige maa være ældre end den næsten

samtidige Rimkronike, saa folger heraf, at vi saagodtsom

med Vished kunne bestemme dens Tilblivelses-Tid, nemlig
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omkring 1449 eller 1450. Herom vidner og dens politiske

Slutning, der aabenbart er reltet ligefrem mod. Christian I:

„Twi hugsi nu Danakunungi ival om thät mun plicht Dana

wara, Medher åvughum rætt uk fultaka skal Golha konungi

6katt agha gora". At Joh. Magnus kalder Visen carmina

ab antiquissimo <evo edita, har her lidet at betyde, efter

hvad man kjender og vi nærmere skulle lære at kjende til

hans Paalidelighed. Navnet Humlin (Humbli) , som ud

trykkeligt forekommer i Visen, rober ligeledes dens Sammen

hæng med og Oprindelse fra Eriks-Kroniken. Dertil kommer,

at Sproget ei er saa antikt , som det ved forste Oirkast

synes at være. Ord, som ginstan, frå'gderu. plicht, rua

o. fl. , smage af en temmelig sildig Tidsalder , ligeledes

Vendinger som „Gotana ginstan Eirikes mild, togh vthan

konunge, vthsåndis". Paa mig gjor Visen endog — skjont

jeg indrommer at dette er noget, der alene kommer an paa

den personlige Folelse , og ei kan gjelde som Beviis —

det Indtryk, at Forfatteren med Flid, skjont uden Skjon-

somhed eller tilhorlig Indsigt , bar sogt at give den et

alderdomsagtigt Præg for derved at vække en Forestilling

om dens hoie Ælde. Det maa vel mærkes , at Hr. Sæve

i sit Skrift aldeles ikke har omtalt Eriks-Kroniken og de

esromske Annaler, hvor dog Vitheslctb, Visens Vetala, og

Kronikernes Vetalahede , allerforst omtales , ligesom han

og synes at have overseet eller ikke nok paaagtet den

Omstændighed, at Chronisten af 1449 udtrykkelig paa

beraaber sig Jornandes.

Rimkronikens Forfatter lader sig ikke noie med den

Udvidelse af Kongerækken, hans Forgænger har tilveiebragt

ved Hjælp af Erikskruniken og Jornandes. Mellem Filmer

og Inge indskyder han ikke færre end fire Konger, hvilke

alle ere hentede fra en hidtil ubenyttet Kilde , nemlig

Didrik af Berns Saga. Egentlig kan man regne fem,

thi ogsaa Filmer bliver en af denne Sagas Helte, derved
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at de Bedrifter tillægges ham, der i Sagaen (Cap. 17, 18 i

den gamle svenske Oversættelse) omtales som ud forte af

Kong Vllkinus i Vilkinaland. Hvorledes man har faaet

denne Combinatinn istand , er ikke saa vanskeligt at ud

finde. I Didrik af Berns Saga Cap. 17 hedder det: Jian

wan med/i stridh Wilcinalandh , som nu ær kalladh

Swerige oc Gbtaland oc Skane oc Siæland oc Win(d)-

land oc all the rike ther till lage". Da det nu heder i

den prosaiske Kronike om Filmer , at han drog ind i

Skythien eller „Swidia" (Sverige) og underlagde sig dette

tilligemed endeel andre Lande, og Oversættelsen af Didriks

Saga desuden overalt har „Swerige", hvor den norske

Original har Svipjod o: Svify'od hin mikla eller Skythien,

saa faldt det næsten af sig selv , at Vilkinus og Filmer

ansaaes for identiske, at Vilkinus's Bedrifter (f. Ex.:

Kampen med Russernes Konge Hertrud m. fl.) tillagdes

Filmer, og at de Konger i Sverige, Sagaen dernæst om

taler , nemlig Nordian , Hertnid , (Hernit) , Osantrix og

Hertnit den yngre , indskodes foran Inge. Dette maatte

man finde saameget beleiligere, som man derved fik nogle

flere Slægtled mellem Erik, der skulde være samtidig med

Saruch og Urbar , der skulde være samtidig med David.

Den folgende Deel af Kongerækken stemmer med den

prosaiske Kronike paa enkelte uvigtige Tilsætninger nær;

en af disse er at Osten, Urbars Son, skulde have givet

Nordmændene sin Hund Swerre til Konge, hvilket kun er

en Omplantning af Sagnet om Eystein, Konge paa Oplandene,

der satte sin Son Saur til Konge over Thronderne. Aun,

som i de tidligere Kroniker er bleven til Auchun, Haquon,

og endelig i den prosaiske udgivet for at være den samme,

som seirede paa Braavoldene, kaldes i Rimkroniken lige

frem Håkon Ring. Fjolner heder ligefrem Siolm , for

medelst den omhandlede Feillæsning ; Misforstaaelsen af

ejus i Beretningen om Ottar er fuldstændigen bibeholdt,
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idet han ligefrem kaldes Ottars Broder ; Ingemar eller

Yngvar falder ved LagundS i Beltesund ; Braut- Anund

kaldes Brettamunder , af Steenkil Aarsale med Legenden

om Christendommens fSrste Indforelse forekommer ligeledes

uforandret.

Af Didrik af Berns Saga gives der nu kun eet Pergaments-

Haandskrift, hvis Retskrivning m. m. viser/at det er skrevet

i Norge af forskjellige Afskrivere i den forste Deel af det

13de Aarhundrede ' , det er saaledes overhoved et af de

ældste og bedste norske Haandskrifter, som endnu ere til.

Det tilhorer nu det kongelige Rigshibliothek i Stockholm,

og har, saa langt tilbage man kan erindre, været i Sverige.

Da nu den gamle svenske Oversættelse af Didrik af Berus

Saga tydeligt viser sig at være en forkortet Oversættelse

af en norsk Text , for en stor Deel endog af dette selv

samme Haandskrift2, bliver det i sig selv heel sandsynligt,

') Det er mærkeligt at see, hvor megen uniidig Umag P. E. Muller,

der svæver i den forudfattede Forestilling, at alt, hvad der i den

oldnorskc Iiiteratnr er præsteret, saaledes ogVilkinasaga, er skrevet

paa Island, gjør sig (Sagabibl. II. 294 fgg.) for at forklare, hvor

ledes Islænderne havde lært disse tydske Bearbeidelser af Sagnene

at kjende. Naar man erfarer, at den ældste og bedste Codex er norsk, og

fra Begyndelsen af 13de Aarhundrede, bortfalder det hele Ræsonnement.

— 2) Blandt andre Beviser herpaa kunne vi ei alene anflJre den

Omstændighed at den norske Text er mindst 250 Aar ældre end

den svenske, man kjender, eller at Didrik af Berns Saga ei har

været benyttet til nogen svensk Kriinike ældre end 1449, men der

gives ogsaa speciellere Kjendetegn derpaa , af hvilke jeg anfører

følgende , som Hr. C. Unger, der just er ifærd med at udgive

Sagaen , har meddeelt mig. I det Cap. af den norske Text , der

svarer til den svenskes Cap. 18, heder det om Yilkinns , at han

havde en SUn ved Navn Nordian, og derpaa siges der om Kongen :

Ok nu fysist hann Vilkinus konungr at fara heim ; d. c. : han

(Vilkin) fik Lyst til at drage hjem igjen. Men dette fijsist har

den svenske Oversætter misforstaaet, som om det gik paa Nordian,

og skriver saaledes: „han badh sin fadher at fara hem igen".
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at denne norske Text ikke er bleven hekjendt i Sverige

forend eftor Karl Knutsiins Kroning i Trondhjem 1449,

og at endog rimeligviis dette Haandskrift, der nu findes i

det stockholmske Bibliothck, er blevet erhvervet i Norge af

en eller anden videnskabelig dannet Mand i Karls Folge,

og af ham bragt til Sverige , for at benyttes ved Over

sættelser. Det var her ikke alene den historiske Interesse

i at kunne foroge Sveriges Kongerække med fire eller

fem hidtil ubekjendte Konger . som gjorde sig gjeldende.

Christian den 1stes Fordringer paa Sveriges og Norges

Throne som dansk Konge, og den derved udtalte Paastand

om Danmarks Supremati , hvilket de Danske ogsaa paa

sin Side siigte at fore tilbage til de længst hensvundne

Tider, maatte i de andre Riger, fornemmelig det mægtigere

og i det danske Kongehuses Arveforhold mindre indviklede

Sverige, frembringe hin forhen omtalte tilsvarende Stræben

efter at opstille Mod -Paastande. Den nys skildrede Be

nyttelse af danske Kilder, nemlig Eriks Kronike og de

1 den oldn. Bearbeidel.se Cap. 250 heder det: „Eptir pat stigr

hann (o: HerburtJ d hest sinn ok ri&a prut lelå sina langar

leiSir, par til er pau koma til konungs eins". Dette ems skrives

i de yngre Papirshaandskrifter heelt ud, men i den gamle Pcrgaments-

codex udtrykkes det ved det romerske Taltegn , saaledes : til

konungs .i. Men den svenske Oversætter har aabenbart mis-

forslaaet dette Taltegn, idet han skriver i Cap. 220: oc rido till

en konung som iron het. Han har antaget at hiint .i. var

Begyndelsesbogstavet til Navnet Iron, uagtet Iron Jarl forekommer

længere inde i Sagaen , og er en langt anden Person end denne

Konge. Altsaa maa den selvsamme Perg.-Codex , eller en meget

lignende, have været benyttet af Oversætteren. I den gamle norske

Perg. Codcx Cap. 292 staaer ved en Feilskrift ocriir ma&r istedet-

for vitr ma&r , der findes i Papirsafskrifterne; men den svenske

Oversættelse har paa det tilsvarende Sted i Cap. 238 en otro man,

hvilket fulgelig aabenbart viser at hiin norske Perg. Codex her

har været dens Original. Der gives liere Steder, der vise det samme.
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esromske Annaler, forsaavidt Besættelsen af Vetalahed fra

Sverige , og dettes Supremati under Kong Ypper eller

Urbar angaaer, aabenbarer sig, som vi ovenfor have seet,

ikke i nogen svensk Kronike ældre end den prosaiske af

1449; og Eriks -Visen, der heelt igjennem har en politisk

Tone , og aabenbart gaaer ud paa at fremstille Sverige

som Nordens Hovedland, er ligeledes, som vi have sogl

at godtgjore, fra samme Tid. At nu Opdagelsen af en i

det norske Sprog forfattet Saga , der ligefrem skildrede

Svithjod som det herskende Land i Norden, maatte være

de svenske Politikere behagelig , og at det maatte være

dem særdeles magtpaaliggende, snarest muligt at faae den

oversat paa Svensk, bliver mere end rimeligt. Og vi see

af Rimkroniken , hvorledes man oieblikkeligt har benyttet

den. Endog den med D 3 betegnede , rimeligviis lidt

yngre Codex af den prosaiske Kronike af 1449 har enkelte

Tillæg af Didriks Saga, see Fants Ser. I. S. 250, 251.

Men da den bedste Codex af hiin Kronike , uagtet den

naaer ligesaalangt ned i Tiden, som det ældste Stykke af

Rimkroniken, dog ikke har optaget det mindste af Sagaen,

bliver det saameget lettere at bestemme Tiden, naar denne

allerforst blev bekjendt i Sverige ; nemlig her som ved

Beretningen om Kong Erik , i Mellemtiden mellem den

prosaiske Kronike og Rimkroniken , eller i de forste

Maaneder efter Karl Knutsons Tilbagekomst fra hang

Kroning i Trondhjem Hosten 1449.

Hvad der gjor det endnu sandsynligere, at en eller

anden i Karl Knutsons Folge har draget Omsorg for,

under Opholdet i Norge at samle Sagn og historiske Be

retninger, der kunde være af Interesse for Sveriges Historie,

er det ovenfor omtalte, i Rimkroniken indskudte Sagn om

Kong Osten og hans Hund Swerre eller Saur. Dette Sagn

havde just hjemme i Throndelagen , hvor Begivenheden

skulde have foregaaet , hvor det endnu er til , og hvor
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Navnet Saurshaug paa Inderoen endnu holder det i friskt

Minde. (See Fayes norske Sagn S. 163). Det horer ikke

til Beretningen om Ypper eller hans Sonner, hvilket aller

bedst sees deraf,' at den danske Version forekommer

længere nede i den selv samme esromske Kronike , fra

hvilken de svenske Kroniker have hentet deres Viisdom

om Ypper eller Urbar og hans tre Sonner Osten , Nore

og Dan. Men hvis der forst i Karl Knutsons Fiilge var

en Mand , som var saa ivrig om sig efter Hjelpemidler til

Sveriges Historie , at han anskaffede sig og forte hjem

med en Afskrift af Didriks Saga , da er det ogsaa mere

end rimeligt, at han har ladet sig forfælle alleslags Sagn,

blandt hvilke han forst og fremmest maa have erfaret

Sagnet om Kong Eystein, og strax foresat sig at benytte

det til den svenske Historie , antagende Eystein for den

samme som Esromkronikens Osten. Men hvo var denne

Samler? Af svenske Diplomer kunde det maaskee oplyses

eller en sandsynlig Gisning derom opstilles. Dog dette

maae vi overlade til svenske Historieforskere.

De folgende Partier af Rimkroniken , forsaavidt de

vedkomme den egentlige Sagatid, robe forresten ligesaalidet

Slægtskab med de historiske Sagaer, som den prosaiske

Kronike. Hist og her findes noget indskudt, som ei fore

kommer i denne, men man kan overalt paavise , hvorfra

det er taget; saaledes f. Ex.: Beretningen om Olaf Skot-

konungs Daab og hans Datters Giftermaal med St. Olaf,

hvilket alt er hentet fra Legenden om St. Sigfrid (see

Fants Script. II. 364, 373, og ilEtt fornsvensk Legendarium

p. 839). Rimkronikens Forfatter har altsaa af norske

Kilder kun kjendt den allerede saagodtsom lokaliserede

latinske Kongekronike, Didriks Saga og Sagnet om Kong

Eystein den onde i sin norske Form. Ellers have Sagaerne

været ogsaa ham ubekjendte.
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6. Paa de nu omtalte Forarbeidcr, nemlig det korte

Stykke af den norske Kronike , den svenske christelige

Kongekronike, den prosaiske Kronike af 1449 og den lille

Rimkronike, byggede nu Ericus Olai sit Værk, idet han

derhos hentede nye Tilsætninger fra andre Kilder. Af

disse Kilder gjenkjende vi nu fiirst og fremst Saxo,

eller maaskee dennes Epitomator Th. Gheysmer — hvilken

af Delene , lader sig vanskeligt afgjore — hvilken han

kalder Chronica Danorum, og af hvilken han hist og her

indskyder lange Beretninger , som naturligviis ikke ved

komme os her. Vi gjenkjende ligeledes Mag. Adam af

Bremen. Men derhos finde vi og, for fors te Gang i svenske

Kroniker siden den ældste Kongerække af 1333, Spor

af norske Kongesagaers Indflydelse. Saaledes forekommer

der i Beretningen om Olaf Tryggveson og hans Forhandlinger

med Nabofyrsterne, der ellers er tagen af Saxo's 10de Bog,

folgende Stykke: „Post multam enim in regno Norvegiæ

dissensionem et discordiam in regnando, convenientes

tune temporis majores natu apud Tonsbergh, creabant

in regem quendam Harallum Grymsson aut regem provU

sorem; ille vero tradidit regnum Harallo Grbnskæ, qui

pater erat Sancti Olavi. Hic Harallus ante regium

principatum, quum a parte adversa cum multis nobilibus

queereretur ad mortern, aliis occisis , solus evasit ae in

Sveciam fugit, ubi manu bellatorum valida conquisita,

factus est pirata insignis, netnini pareens, sed regnum

Daciæ acrius invadens. Cum vero jam rex factus fuisset,

et hunc filium , scil. Olavum , genuisset, nescio qua

ex caussa combustus est Upsaliæ per reginam Sveorum

Sigridem". Der folger nu atter endeel om Olaf Tryggveson,

der ligeledes er hentet fra Saxo , hvis Afvigelser fra

Sagaerne, f. Ex. den, at Olafs Hustru Thyre udgives for

en Datter , ei for en Syster af Sven Tjugeskæg , noie

folges, uden at mindste Bekjendtskab til Sagaernes Frem-

1850. 22
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stilling robes. De ovenfor anforte Udsagn om Harald

Gronske m. m. ere derimod aabenbart laante fra Olaf den

Helliges Saga, i hvis Ilte Cap. (i Fornm. Sogur) der tales

om Harald Gronskes Flugt til Sverige og hans Vikingetog,

i Cap. 12 om Harald Gormsons Ankomst og Hylding i

Tunsberg, og hans Overdragelse af endeel af Riget til

Harald Gronske , og endelig i Cap. 14 om hans Inde

brændelse ved Sigrid Storraade. Efterat Beretningen om

Svolderslaget er endt , anforer Ericus Olai atter Beret

ninger om St. Olaf, der ere laante fra Sagaerne; om hans

Vikingetog under Tilsyn af Fosterfaderen Rane, om Gjennem-

gravningen af Agnafit , om hans Ophold i England hos

Kong Adalraad. hvilken Forfatteren antager for den samme

som den i Legenden om St. Sigfrid omtalte Mildrid , om

Tilfangetagelsen af Haakon Jarl , m. m. Det vilde blive

- for vidtloftigt at anfore alt dette i sin hele Udstrækning,

og vi noie os derfor med at henvise til Udgaven af Ericus

Olai i Fants Scriptores, p. 31 fgg.

Men her moder nu den Besynderlighed , at medens

Ericus Olai saaledes viser sig bekjendt med enkelte af

Sagaens Beretninger, især dem, som angaae Sverige, rober

han tillige det fuldkomneste Ubekjendtskab med andre,

ligeledes i samme Saga forekommende Beretninger. Hvad

han veed , det er isærdeleshed hvad der nærmest angaaer

St. Olaf og dennes Æt; det Svrige synes han ei at have

kjendt. Et paafaldende Exempel er, hvad der ovenfor er

anfort om det Mode i Tunsberg, hvor Harald Gronske fik

en Deel af Norge til Lehn. At den llBarald Grymesson",

der gav bam Lehnet , er ingen anden end den danske

Konge Harald Gormsson, og den her omtalte Begivenhed

ingen anden end den , der fortælles i Olaf d. hell. Saga

Cap. 12 , nemlig hvorledes Kong Harald Gormsson strax

efter Slaget ved Hals 976 drog til Norge med 700 Skibe,

ledsaget af Haakon Jarl og Harald Gronske , og efterat
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have ladet sig hylde i Tunsberg gav Haakon Jarl For-

leninger i det nordlige , Harald Grunske i det sydlige

Norge — alt dette maa for den , der endog kun nogen.

lunde er bevandret i Norges Historie, være klart. Og dog

veed Ericus Olai intet om at „Harald Grymesson" er Dan

marks Konge; han antager ham kun for at være en for

den Tid ubekjendt og lidet anseet Mand, der forst da ud

valgtes af Folkets Ældste til Konge; det er saameget mere

paafaldende , som Ericus Olai selv tidligere (S. 26 , S. 3

fr. n. fgg.) omtaler Kong Harald Gormsson i Danmark;

det falder ham desuagtet ikke ind at gjore ham til een

og samme Person med „Harald Grymesson". Det er

allerede heraf oiensynligt, at Ericus Olai ei kan have kjendt

Olaf den Helliges Saga i dens hele Udstrækning , men at

han kun har benyttet et magert Uddrag deraf, tildeels

endog med forvanskede Navne , og i alle Fald med lus

revne og mangelfulde Beretninger. Det samme Indtryk

faa vi , naar vi læse at han ei kjender Grunden , hvorfor

Sigrid Storraade lod Harald Gronske indebrænde , uagtet

denne Grand findes udtrykkeligt anfort i Sagaen; vi kunde

anfore en Mængde lignende Exempler, hvis det ei allerede

maatte ansees overflodigt.

Nu træffer det sig heldigt , at vi med Bestemthed

kunne paavise det selvsamme Udtog , hvilket Ericus Olai

har fulgt. Det er den svenske , i Rimkronike-Maneer be-

arbeidede, forkortede Paraphrase af Olaf den Helliges Saga,

hvilken Hadorph senere har udgivet 1675 ', og hvis Sprog

')Dens (kobberstukne') Titel er: Sanct OlafTs Saga på Svensko

Rim , fordom iiffwer 200 år sedan uthdragin ar tl<cn gambla ocli

widlyftige Norske sagan och har korteligare fiiil'attat; utskiifwen

af ett gammalt Msto Archivi, item nagra Norske føreningar medh

Sverige, eller hyllnings-bref på Carl Cnutson, sampt någre Erchie-

biskops stadgar i Upsala for Jemtcland , och andra bref uplagde i

Stockholm, af Johan Hadorphis. Aarstallet anføres ved Slutningen

22*
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og hele Character rober at den maa være bleven til i anden

Halvdeel af det 15de Aarhundrede, saalcdes at den er

omtrent samtidig med den store Rimkronike. Denne

rimede Paraphrase folger Olaf den Helliges Saga , i den

samme Redaction , hvori den er udgiven i Fornm. Sogur,

4de og 5te Bind , Skridt for Skridt , udeladende meget,

hvoriblandt alt det, hvorom Er. Olai er uvidende, og kun

en sjelden Gang tilfoiende en Ubetydelighed , aabenbart

for Rimets Skyld, og da altid feilagtigt. At Ericus Olai

har kjendt og benyttet denne Rimkronike , er allerede an

mærket og ved Exempler godtgjort i Udgaven hos Fant;

vi ville her kun an fore, hvad der svarer til de ovenfor ud

hævede Steder hos Ericus Olai, for at man kan overbevise

sig om at Rimkroniken her har været hans eneste Kilde.

Den foromtalte Beretning i Olaf den Helliges Saga Cap. 12

om Harald Gormssons og Haakon Jarls Tog til Norge og

Lehnsuddelingen 976 er i Rimkroniken forkortet saaledes (P. 8).

Harald Gronson (d. e. Gormsson, hvilket den rålambske

Cod. har) och Håkon jarl,

Harald Gronske och jamsal

komm til Tonsberg med storan skara,

Drogo for Erichs Sonom enga fara;

Harald Gronson fick tha Laudit,

Ther han wille, ther satte han bandit;

Haralder Gronson framdeles gaf,

Haralde Gronske thet han bad,

Wiknswark och Wastfalla

Thor til Nampn och Konungz walla.

af Dedicationen til Friherre Clas Ralainb. Udgavens Text er trykt

efter Coilex Regius I, (nu i det kongl. Rigsbibliothek i Stockholm,

sign D. 2, hvor den findes , med en Haand fra c. 1500 , mellem

den svenske Rimkronike fra c. 1480, og Christian Ils Kriinike fra

Tiden efter 1520. Hadorph har anfSrt Varianter efter en anden

Codcx , der tilhtirtc Baron Ralamb, men som nu er tabt.
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Nu er det herved at mærke , at Rimkroniken , i den

Tilstand hvori vi have den , og hvori Ericus Olai læste

den, ingensteds nævner at „Harald GrOnson" (Er. Olai's

Grymson) var Danmarks Konge1 og derfor har heller ikke

Ericus Olai vidst det , men antaget ham for en anden

Magnat, der ved Vaabenmagt tiltvang sig Thronen. Hvad

Ericus Olai fortæller om Harald Gronskes Flugt til Sverige

og Herjetog til Danmark, lyder saaledes i Rimkroniken (S. 7).

Haralder Grouske (ly ilde bort,

Till Swerike, saa hafwer jak spordt;

Han fick sik hjalp och storan skara ,

och lat saa in til Danmark fara,

Lagde til Sioss, och tog till rofwa,

Wardt starcker som man må profwa o. s. v.

(See Olaf den Helliges Saga Cap, II) Herjetoget til

Danmark er et Paafund af Paraphrasten og folgelig findes

det ei i Sagaen , men vel Hos Ericus Olai , der kun er

Rimkronikens Echo. Om Harald Gronskes Indebrændelse

ved Sigrid Storraade fortæller Sagaen vidtloftigt i Cap. 14,

men nævner ikke et Ord om at den foregik i Upsala,

hvilket den heller ikke kunde gjore , eftersom Sigrid ikke

opholdt sig der. Rimkroniken, som forkorter Beretningen,

og ikke indlader sig paa at fortælle Sigrids Bevæggrund

til sin Gjerning, meddeler kun Resultatet korteligt saa

ledes (S. 9):

') Vistnok omtaler RimkrSniken Harald GormsstSn paa en

Maade tidligere, og i Forbindelse med Danmark, men med en saa-

dan Forvanskning af Navne og Ord, at ingen, der ei kjende Sagaen

forud, vilde kunne gjette det rette. Der staaer om Haakon Jarl:

„lian kom i Harald Gronska Sund og blef med honum longa

stund; istedetfor „Harald Gronska sund" bør der naturligviis

læses „Harald Gormssons Fund". Dcrpaa folgcr: „Danmarck

Jick Harald Erikson Gudbranda thet illa kom" — læs : „till

Danmark fik Harald Erikson , Gullharalde thet illa kom o. s. v.
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Harald GrBnske war wiida kander

Sancti Olafz Fader i gambla Upsala brander;

Sigrid Drottning thet gora torde,

Norges man thet ratt sporde.

Den forudsætter som givet, at det skete i Upsala.

Folgelig veed ogsaa Ericus Olai at fortælle, at Harald inde

brændtes i Upsala, men tilfoier udtrykkeligt, at han ikke

kjender Grunden. Paraphrasten har aldeles misforstaaet

Sagaens Beretning i Cap. 44 om Jarlen Haakon ErikssSns

Tilfangetagelse i Saudungssund , thi han lader forst Olaf

slaae Haakon Jarl ihjel, dernæst heder det:

Ulfwer med sitt fagra haar

Hafde om gullad som androm traar

Han lofwade troo och holt hona illa

Ty monde lognen mycket spilla (S. 15).

Dette er en aabenbar Misforstaaelse af Sagaens Ord:

Jiann var manna vænstr ok heerdr allvel ; hann hafdi

bundit gullhladi um kofvS ser" o. s. v. ; senere hen

(S. 56) fortæller Paraphrasen selv om hvorledes Knut den

Mægtige satte Haakon Jarl til Statholder i Norge , og om

dennes Dod ved Skibbrud J029 (Jvfr. Ol. Saga helg. Cap.

175), uagtet han bar ladet Olaf den Hellige slaae ham

ihjel 1015. Men Ericus Olai gjor sig skyldig i samme

Feil. S. 31 heder det „captum Ducem Haquinum occidit"

eg S. 35: „Kanutus . . . prafecit Norwegiæ Ducem

Haquinum" , samt currebant relationes . . quod Dux

Haquinus . . . esset submersus".

Det er saaledes ganske aabenbart , at den egentlige

Sagaliteratur ogsaa har været Ericus Olai aldeles fremmed,

eg at han af dens Indhold kun middelbart og gjennera

daartige Kilder har lært to isolerede Partier at kjende:

Beretningen om Ynglingestammen efter Kongerækkerne, og

Beretningen om Olaf den Hellige efter Paraphrasen. At

denne sidste forresten er bleven istandbragt paa samme
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Tid, og ved samme Leilighed, som Didriks Saga kom til

Sverige og oversattes , altsaa paa Karl Knutssons Tid,

synes mest rimeligt. Ved Siden af disse losrevne og for

vanskede Partier af den norske Sagaliteratur har Ericus Olai

benyttet de allerede i Rimkroniken og den prosaiske

Kronike anvendte udenlandske Kilder, Jornandes, Orosius,

Adam af Bremen, m. fl. og derhos Saxo; af egentlige

indenlandske Kilder kunne vi for den Periode , hvortil vi

her indskrænke vore Undersogelser , alene fiude Spor af

Vestg5tæloveus Kongerække og Legenderne.

Naar vi saaledes undersoge det Stof, hvoraf de saa-

kaldte indenlandske svenske Kroniker lige ned til Aar

1500 ere sammensatte, saa finde vi dog intet andet reen-

svenskt , end hvad der allerede i det 14de Aarhundrede

var forhaanden, Vestgotælovens Kongerække, og maaskee

de magre Sagn om Inge (der siden gjordes til Olaf

Trætelgjas Son) og de efter ham folgende Erikker; tildeels

maaskee og Legenden om St. Sigfrid. For alt det bvrige

kan en udenlandsk Oprindelse fuldkommen eftervises.

7. Olaus Petri slutter sig paa det nærmeste til sine

Forgængere. Hans kritiske Blik leder ham vistnok til at

indsee mange af deres Vildfarelser, især den, at de anfore

Goternes Bedrifter som om de vedkom Sverige; men alt

hvad han anforer derimod. ere indre Grunde , hentede fra

Beretningernes eget Indhold : han veed aldeles ikke mere,

har ikke haft Adgang til flere , enten inden- eller uden

landske Kildeskrifter. Fra Saxo henter han et og andet,

som Ericus Olai ikke har benyttet. Men ved Olaus Petri

og hans Broder Laurentius Petri hehove vi her ikke at

opholde os , thi deres Kroniker ere mere at betragte som

Forsog paa at levere en populær , velordnet og fra Vild

farelser renset Bearbeidelse af det allerede forhaanden

værende Stof, end som selvstændige Kildeskrifter, der

levere andet eller mere end hvad der allerede er bekjendt.



344 OM KILDERNE TIL SVERIGES HISTORIR

De leverede kun , hvad enhver dannet , sundttænkende og

med stylistisk Færdighed udrustet Mand altid maae kunne

levere uden at være Historiker ex professo. Det var mere

Formen , end Materien , hvorpaa det hos dem kom an.

For de i og umiddelbar for deres Tid indtrufne Begiven

heders Vedkommende ere de ogsaa tildeels at betragte

som politiske Indlæg.

8. Vi komme saaledes endelig til den i den oven-

omhandlede Recension som en virkelig Kildeskribent an-

priiste Johannes Magnus. Hvilke dennes Hjelpemidler

vare eller kunne have været, have vi i det Foregaaeude

seet. Forfatteren af Recensionen , saavelsom Wieselgren,

antager, at Kilder have staaet ham til Raadighed , hvilke

vi nu ikke kjende , navnligen at han kan have benyttet

endeel af de „gamla handlingar" , som Gustav Trolle,

Christian II, Hans Brask og han selv forte ud fra Landet.

Hvad disse „gamla handlingar" angaaer, da synes dog

Ordet selv at betegne dem som Diplomer eller andre historiske

Aktstykker, hvoraf igjen folger , at de blot kunne have

angaaet de senere historiske Tider og ei tjent til at op

lyse den fjerne Oldtid ; og for det Tilfælde, at der virkelig

ogsaa i denne sidste Henseende var nogen Oplysning at

finde i dem, vilde det være besynderligt, om ikke allerede

Ericus Olai skulde have kjendt og benyttet dem. Men

Sagen er nok den, at Joh. Magnus, som vi for bemærkede,

af indenlandske Kilder ikke havde andet eller mere , end

Ericus Olai. Han opregner vistnok en heel Deel i sin

mærkelige Fortale, Cap. 8, men naar vi noiere undersoge,

hvilke fremmede Forfattere han har angivet som sine

Kilder, finde vi at han ved Siden af Skribenter, hvis

Værker paa hans Tid vare til, ogsaa nævner andre, hvis

Værker allerede forlængst vare tabte, og hvis Tilværelse

kun kjendes deraf, at de af sildigere Skribenter paaberaabes.
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Der er saaledes den storste Sandsynlighed for, at han ogsaa,

hvad indenlandske Kilder angaaer, nævner Autoriteters

Autoriteter, Skrifter eller Optegnelser, som han aldrig har

seet og som idetmindste paa hans Tid ei længer existerede.

Naar han nemlig blandt sine gotiske Kilder nævner

Ablavius , hvis Tilværelse man kun af Jornandes kjender

og som han selv folgeligen slet ikke har kunnet benytte.

da vækkes Forestillingen om , at det heller ikke forholder

sig stort anderledes med de af ham paaberaabte gamle

Kvad, hvori Goterne (o. de Svenske) pleiede at opbevare

og i Gilder at besynge Forfædrenes Bedrifter , ja tilsidst

endog "indgrave dem paa Klipper og Stene , forat redde

dem fra Forglemmelse *. Enhver veed , at historiske

Mindekvad aldrig bleve indhugne paa Stene , og at Joh.

Magnus saaledes , naar han desuagtet paaberaaber sig

Runestenene, lægger for Dagen, deels at han ikke har be

nyttet disse eller endog kjendt deres Indhold, deels at han

heller ikke har seet de omtalte Kvad med egne Oine, men

kun andensteds fra, gjennem Sagn, erfaret at noget saadant

engang har været til. Eller maaskee han og , naar alt

kommer til alt , under hine Carmina et versus „kun for-

staaer Rimkronikerne , hvilke han enten bar antaget for

ældre end de virkelig ere , eller fundet gamle nok til at

omtales som Oldskrifter. I sidste Tilfælde vilde man deri

have en god Maalestok til at vurdere Betydningen af det

Epithet „fra de ældste Tider", hvilket han tillægger Eriks-

visen. Og naar han taler om gamle Boger, skrevne under

') Proinde præclara majorum gesta in carmina et versus quodam

poetico more , sed patrio sermone redigere curaverunt , eaque in

conviviis, ut juventutem ad virtutem excitarent, frequenter concine-

bant: quæ tandem, ne icvi longæva vetustate aboleri possent, rupi-

bus et saxis inscalpserunt; a quibus ego non parvam scribenda

historiæ materiam mutuare curavi.
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de upsalske Præsters Autoritet , og i det gotiske Sprog ',

behuver man ikke at tænke paa andet end registrutn Up-

saliense , Kongerækken i Vestgotæloven , og den mindre

prosaiske Kronike. Men overalt — hvad han nu end har

meent eller ikke meent, saa er det bestemte, positive inden

landske Stof, hvorpaa han bygger sin underlige Gomposition,

intet andet end hvad allerede Ericus Olai havde; dette ud

videde og bearbeidede han, combinerede det med Bibelens

og udenlandske Forfatteres Udsagn, og tilfoiede sine egne

Hypotheser, altsammen paa den vilkaarligste Maade , men

unægtelig med en vis Virtuositet. Vi skulle her , ved at

gjennemgaae enkelte Partier af hans Skrift, lægge' denne

hans ukritiske, alene paa Sveriges Forherligelse beregnede,

Fremgangsmaade tilstrækkeligt for Dagen.

Johannes Magnus begynder sin Historie med Noe og

hans tre Sonner , fortæller hvorledes han gav Japhet hele

Europa fra Gades til Tanais , udnævnte Nimrod eller

Saturnus til Konge i Babylon m. m.; som Hjemmelsmand

for disse Tillæg til Beretningen i forste Mosebog anforer

han Berosus (mon Annius Viterbinus's falske Skrift) , saa

at man allerede her har fuldstændig Forsmag paa hans

historiske Kritik. Han lader Noes Sonneson Magog herske

over Skythien og drage over til Scandia; han tillægger ham

fem Sonner, Suenno, der var Sveafolkets „propagator et

rector"; Gether eller Gog, Geternes forste Konge, Thor,

German (rimeligviis Germanernes Stamfader) , og Ubbo,

der Aar 246 efter Syndfloden fulgte Suenno i Herredommet

over Svearne,_ og opforte det efter ham opkaldte XJpsala

paa Abrahams Tid ; efter ham folger Siggo , der byggede

Sigtuna. Man seer at Forfatteren, ved at forudsætte rav

gale Etymologier af Nations- og Steds-Navne, har af disse

') Deinde non pauca antiquissima volamina, <juæ publica sacer-

dotum Upsalentsium lide et Gothico sermonc ae charactere conscripta,

atque hine illino digpersa inveni.
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seet sig istand til at udfinde Tilværelsen af Konger , som

aldrig have existeret. Det besynderligste ved det altsammen

er at han fortæller det med en saadan Alvor og Rolighed,

at man næsten skulde antage at han virkelig taler „bonå

fi.de", og stotter sig til en eller anden ukritisk Forgænger,

hvis Værker nu ere sunkne i fortjent Glemsel , thi han

nævner endog undertiden noget om at Sagen ikke af

alle fortælles paa samme Maade. Samtidig med Siggo

sætter han den bekjendte gotiske Erik, der her ikke

gjiires til den samme som Goternes Berik, hvilken fore

kommer senere ; en Oversættelse i latinske sapphiske

Vers af Eriksvisen meddeles; han kalder den carmina

patrio sermone de Erici gestis ab antiquissimo ævo

edita. Den hedenske Gudsdyrkelse beskrives , men

med al Forfatterens vidtsvævende Udforlighed kjeuder han

dog kun de tre egentlige Guder , som Adam af Bremen

omtaler , og man overbeviser sig snart om , at alt hvad

han anforer om den Sag , kun er en Variation paa det af

Mag. Adam forfattede Thema. Thor har her ikke længer

7, men 12 (tolv) Stjerner om Hovedet. Han forsiiger vel

i det næstfolgende Capitel at opstille flere Guder, men vi

gjenkjende dem alle som Figurer fra Saxo , nemlig Mit-

othin (Saxo p. 43), Fro (Saxo p. 50), Uolier (Ollerus

hos Saxo p. 131), Vagnoft (Saxo p. 45) Hading (Saxo

p. 34 seqq.), llostioph Finne (Saxo p. 126) og Rostar

(Saxo p. 127, 446).

Det vilde lede til altfor stor Vidtloftighed , om vi her

Skridt for Skridt vilde folge Johannes Magnus gjennem

hans vidtloftige og kunstigt sammensatte Kongerække. Vi

maae indskrænke os til at levere en almindelig Oversigt,

og derhos anfore enkelte af de mest slaaende Exempler

paa hans Vilkaarlighed. Det er allerede charakteristisk

nok , at han ei alene indforer Udvandringer under Berik

næsten med Jornandes's Ord, men han veed endog at for
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tælle en heel Deel , saavel om Berik , som om dennes

Efterkommere , ja endog om Gapt , Augis , Amala o. fl.,

uagtet den eneste Kildeskribent, hvorfra disse Navne

ere hentede , nemlig Jornandes , kun anforer Navnene og

intet videre. Alt andet og mere , som han fortæller om

disse, er altsaa ligefrem opdigtet: det eneste, man maaskee

kan sige til hans Forsvar, er at det muligviis ikke er ham

der opdigtede disse Ting, men at han har haft en For

gænger , hvis Haandskrift han har benyttet , og som har

behaget sig i at udklække alle disse kuriose Relationer.

At den fra Justinus og Orosius velbekjendte Historie om

Skytherne , Vesosus og Amazonerne ogsaa gjentages her,

vil man finde i sin Orden, saavelsom at hele den gotiske

Fyrsterække indfores. Ved at vende tilbage til en Hurnulf,

hvilken han kalder Beriks Son , og give ham Sonnen

Humelus (Humble) bereder Forfatteren sig Veien til at

kunne optage de hos Saxo forekommende svenske og

gotiske Konger. Men han tager ikke i Betænkning at ind

skyde selvgjorte Led og forandre Navne efter Behag. Den

hos Saxo p. 26 fgg. omtalte svenske Konge Sictrug

(Sigtrygg), om hvis Forfædre Saxo, den eneste Autoritet,

intet fortæller , kalder Joh. Magnus udenvidere Gothilæ

Regis nepos , og tager ikke i Betænkning at omdobe

Sigtryg til „Sigthumius , quetn alii Sigtrugum vocant.

Saxos Suarinus (p. 32) kalder Joh. M. Scarinus , for at

kunne sige, at han anlagde Skara og opkaldte Oen efter

sig. Saxo folges nu et langt Stykke Skridt for Skridt,

dog med vilkaarlige Tilsætninger. Forfatteren vender ogsaa

endnu engang (i 4de Bog) tilbage til Goterne udenfor

Sverige , det vil sige , fortæller Goternes og Dacernes

Historie lige ned til Trajan. I 4de Bog tages Goternes

Historie paany fat, der fremmanes en Kong Karl og endeel

andre mystiske Konger, hvilke ingensteds ellers omtales.

Forresten inddeler han alle de Konger, han opstiller, i to
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Hovedklasser , ydre (externi) , det vil sige over de til

Syden udvandrede Goter, og indre (interni), det er Konger

i selve Sverige. Blandt de ydre Konger forekommer alle

rede i I B. 21 Cap. den ofte omtalte Philimer, Goderiks

Son; denne Personlighed deler han imidlertid i tvende,

thi V B. 13 Cap. dukker der atter op en „indre" Konge,

Vilmer Getheriks Son , hvem han tillægger den i Didrik

af Berns Saga omtalte Vilkins Bedrifter og lader ham

efterfolges af Hernit og Nordian. Da Ligheden mellem

Vilmer og PhilimeT, Getheric og Goderic er mere end til

fældig, og vi desuden have seet at Joh. Magnus's tvende

nærmeste Forgængere, Rimkroniken og Ericus Olai, gjore

Philemer og Vilkin til en og samme Person , saa er det

aabenbart, at Johannes Magnus, medens han paa den ene

Side bonå fide har antaget sine Forgængeres Udsagn for

at have sin Rigtighed 1, dog paa den anden Side har an-

seet sig berettiget til at gjore to Personer af hver af de

nævnte, baade Fader og Son, og det saaledes, at han blot

underkaster deres Navne en let ModiUcation. Delte giver

os en ypperlig Idee om hans Methode i det Hele taget;

om hans Mangel paa Kritik i at vurdere sine Forgængeres

Beretninger , og om hans hensynslose Vilkaarlighed i at

lempe , hvad han antog for paalidelige Data , efter sine

egne Gisninger.

Ved at udvide Kongerækken paa denne Maade, har

Job. Magnus drevet det dertil, at Inge, der i den norske

Kronike sættes i Spidsen for Ynglingernes Række, allerede

bliver den 54de indre Konge , og ikke omtales forend i

7de Bogs Ilte Capitel. Ved denne Leilighed yttrer Joh.

Magnus med den alvorligste Mine, at uagtet Ericus Olai

') Identiteten mellem Philmer og Vilmer erkjender han selv i

7de Bogs II Cap., hvor han siger at Ericus Olai udgiver Inge for

en Siin af Vilmer.
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kalder Inge Wilmers Son , antager han dog andre Be

retninger, der -modsige dette, for paalideligere , og lader

ham ifSlge disse Kroniker fælde den Sivardus Gothorum

rex, hvilken Saxo kun paa et eneste Sted (S. 335) omtaler,

som Skjoldmoen Alvildas Fader (!). I Cap. 15 omtales

den ovenfor bcrorte Osten , Urbars Son , og Sagnet om

Hunden, han satte til Normændenes Konge, hvilket, som

vi ovenfor viiste, ikke er ældre i Sverige end 1449. Men

Joh. Magnus benytter det paa samme Viis, som de Svrige,

og sætter det desuden i Forbindelse med det tilsvarende

hos Saxo (7de Bog), hvor der fortælles om den tappre

Svenske Gunnar, der, optændt afHad mod Norge, erhvervede

Jiacessendæ ejus licentiam", fældede Kong Ragnald , og

gjorde sin Huud i hans Sted til Nordmændenes Konge.

Joh. Magnus lader nu Gunnar, hvis Navn han forandrer

til Gunno, erhverve denne licentia af Kong Osten, Urbars

Son , og da saaledes Gunno kommer til at blive en af

Kongens fornemste Mænd , tager Forfatteren ikke i Be-

tækning at udgive ham for den , hvilken Urbar betroede

sine Sonner til Opdragelse. Han veed endog at fortælle

om alle de Fuldkommenheder, som de erhvervede sig, og

slutter saaledes : ilEx quibus moribus animadverti posse

existimo, quomodo Gunno regios liberos instituerit, quos

tune oportuit non solum natalium claritate, sed iliustrissi-

morum gestorum magnitudine ceteros omnes superart'1.

Og dog viser selve Navnet Urbar, der er den prosaiske

Kronikes Fordreielse af Esrom- Kronikens „Ypper", at

Joh. Magnus ikke har haft anden Kilde end denne, middel

bart eller umiddelbart. Det er en dristig Maade at skrive

Historie paa. Her gjelder Laurentius Petri's Ord ved en

anden Leilighed: „efter våra gambla Chronikor plat intet

tala om hans regemente , antingen ondt eller godt , kan

man intet aunat saija , an at samme Johannes Magnus
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sådant ju hafvcr spunnit af sigh sjelf, såsom han ock

eljest ofta uti samma sin Chroniko gjordt hafvcr".

Det er lojerligt at see, hvad Joh. Magnus udspinder

om Fjiilner af de blotte Ord : Jn dolio medonis dimersus

est". Havde han endda vidst noget om Besoget hos Frode!

Men derom var han, som ubekjendt med Ynglingasaga,

naturligviis uvidende, og hans Thema var kun dette nogne

Udsagn i den ældste Kongerække : „in dolio medonis

dimersus est", med Ericus Olai's paa den ovenomhandlede

Misforstaaelse grundede Tillæg „« suis". Dette Thema

bearbeider han nu saaledes , at man temmelig let kan

gjennemskue og forfolge hans Tankegang. Siden Fjiilner

druknedes i et Mjodkar, var det, meente han vel, rimeligere

at det skete under Lystighed og i et Drikkelag , end i

nogen egentlig ond Hensigt; han omtaler det derfor som

en uheldig og upassende Spog (per ludibrium præcipitatus

interiit). Men saadan Spog meente han vel ogsaa, kunde

ei finde Sted med mindre han selv var drikfældig , og

derhos tillod sine Mænd altfor store Friheder. Folgelig

beskriver han ham som en Drukkenbolt (bibax), der

utilborligen tilsidesatte sin kongelige Værdighed , „milites

snos indulgentius quam prudentius tractans, non solum

commilitones, sed combibones snos effecit, quotidianoque

convictu ad exemplum Saturnalinm festorum, quæ servos

dominis in mensa coæquant, unacum eis comedere et in

longam noctem potare utile honestumque putavit".

Om man ikke allerede heri havde Beviis nok for den

Sandhed , at Job. Magnus ikke vidste et Ord mere om

Oldhistorien , end hvad der allerede findes hos Er. Olai,

fremgaaer det dog klarligen af hans Fortælling om Svegder

eller Sverker, som han kalder ham. Man vil erindre den

ovenfor paapegede Feillæsning af nanum (Dverg), som

manum (Haand), der foranledigede at den svenske Konge

række I. kom til at fortælle, hvorledes Svegder slog sin
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Haand fast i en Steen, istedetfor at han efter den norske

Kronikes og Ynglingasagas Udsagn skulde have forfulgt

en Dverg ind i Stenen. Nu har Joh. Magnus naturligviis

ei heller kjendt andet end den svenske misforstaaede Be

retning; men da han ogsaa fandt denne altfor eventyrlig,

gjengiver han den omtrent saaledes , som den bekjendte

Dr. Paulus forklarer Miraklerne: han lader ham styrte

med Hesten i en Krig mod de Danske , og under dette

Fald forslaae sin Haand saa slemt mod nogle Stene, at

han efter en Tids Forlob dode deraf.

Et andet Exempel paa hans, man kunde næsten sige

sindrige Maade at combinere de hinanden mest fremmede

Ting paa, frembyder hans Beretning om Braut-Anund, der hos

ham naturligviis heder Bratemundus. Den norske Kronike

fortæller , som vi have seet , at han dræbtes af sin egen

Broder Siwardus paa Himmelheden, hvilket siden er gaaet

over i alle de svenske Kroniker. Nu fortæller Saxo i

9de Bog (S. 441) om en svensk Konge ved Navn Fro,

der dræbte en norsk Kong Syvard, og vanærede hans

Frænders Hustruer. Denne Fro (der naturligviis ikke er

nogen anden end Guden Frey) gjor Joh. Magnus til den

samme som Braut-Ånunds Broder Sivard , og forfærdiger

nu denne Historie: Mellem Bratemund og hans Broder

Sivard „qui etiam Fro dictus est" opkom der en heftig

Strid om Regjeringen. Bratemund anholdt om og fik Under

stottelse af en Kong Sivard i Norge; det kom til et heftigt

Slag paa Himmel- eller Hoge-Heden i Nærike , og Brate

mund faldt, medens den norske Kong Sivard med Nod og

Neppe undkom. Sivard, Bratemunds Broder, besteg nu

Sveriges Throne, bekrigede strax sin Navne i Norge, og

fældte ham, hvorefter han mishandlede de norske Damer,

som forommeldt, og drev dem til en saadan Fortvivlelse

(her fOlger han aldeles Saxo) at de grebe til Vaaben , og



1 DEN FORCHRISTELIGE TID. 353

ved Ragnar Lodbroks Hjelp fik Bugt med ham. (XVII Bog

Cap. 3 og 4). '

Ved denne Fortælling om Braut-Anund er det ogsaa

mærkeligt , at Forfatteren lader ham folge efter den Bero

eller Bjorn, under hvilken Ansgar kom til Sverige i Aaret

831, hvilket naturligviis bevirker en magelos Forvirring,

der ikke afhjælpes derved , at han mellem Yngvar eller

Ingimar, der ifolge Thjodolf, Ynglingasaga og de korte

Kroniker er Anuuds Fader, indskyder 20 mere eller mindre

mystiske Konger (fra 8de Bogs 24de til 17de Bogs 3die Cap.).

Vi anfore her Laurentius Petri's Ord: „hvilken som lust

hafver at villia vetta , huru han thessa sina konungar

beskrifver, han må läsat hoos honom, ty efter thet hvarken

Ericus Upsaliensis i sine Chronico eller någon annan, then

jagh seth hafver , om samma konungar något rora , låter

jagh them hår bestå, ehuru thet ock medh them vara kan;

dock år fahra vårdt, om alt skall ock så hafva varit, som

han skrifver". (Laur. Petri Fant Script. II. 48).

Vi have nu an lort saa mange Exempler paa Johannes

Magnus's Methode, at enhver letteligen vil kunne domme

om hans Paalidelighed i det Hele taget , og hvorvidt den

Wieselgrenske Paastand „at han for det 9de Aarhundrede

maa have haft Kilder, som vi nu savne, og at hans

Historie fra Begyndelsen af det 9de Aarhundrede bor

stilles ved Siden af Sagaerne", fortjener at tages til Folge.

Det er den Omstændighed, at Ragnars Dodsaar hos ham

stemmer med de engelske Angivelser om Lodbroks Sonners

Herjetog og Kong Ellas Levetid, der har indtaget Wiesel-

gren for ham. Men det var naturligviis en let Sag for

Joh. Magnus at lempe Ragnars Regjeringstid efter hvilke-

somhelst Annaler. Undersoger man nærmere hans Be

retning om Ragnar Lodbrok , vil man finde , at den ikke

indeholder andet end hvad Saxo beretter, paa de Tillemp

ninger nær , som ere nodvendige for at faae den til at

1850. 23
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passe med Kongerækkernes Udsagn om Ingjald Illraade,

Ivar Vidfadme og Olaf Trætelgja, hvilke Saxo ikke kjender.

Saxos Udsagn om Hvitserk (p. 456) , at han herskede

over „Svetia", har Joh. Magnus, overseende at Saxo lidt

i Forveien (p. 452) kalder det ..Scythia", og aabenbart

mener et Rige i Osterveg , troet at maatte forklare og

modificere paa sin sædvanlige Viis , hvilken vi nu kjende

altfor godt til at kunne tage Feil deraf. Olaf Trætelgja,

mener han vel , maa være samtidig med Ragnar , siden

hans SSn ifolge Kongerækken I ægtede Ragnars Datter.

Hvitserk fordrer kun Sveriges Throne , og bekriger Olaf

fra Osten, medens Ragnar angriber ham fra Vesten; Olaf

slaaer Ragnar , men overvindes af Hvitserk , og forer en

haardnakket Krig, der ender med en Fredsslutning, hvorved

Kongesonnen Inge ægter Ragnars Datter, medens Hvitserk

faaer den ostligste Deel af Finland. Under disse Om

stændigheder forstaaer det sig næsten af sig selv , at den

i Kongerækken I nævnte Ivar Vidfadme gjores til den

samme som Ivar Beenlose, Ragnars Son, thi Saxo har jo

intet om hiin (!). Dette er dog ingen Fremgangsmaade,

som kan vække synderlig Tiltro , thi Ivar Vidfadmes Til

værelse samtidigt med Rorek Slongvanbauge og Harald

Hildetand godtgjores noksom af det ældgamle Hyndluljéft;

Ivar Vidfadme bliver ifolge dette en Morfader af Randver,

der igjen var Ragnars Farfader, han bliver altsaa dennes

Tipoldefader , ei hans Son. Og hvad skulle vi sige om

en saadan Mangel paa Kritik , netop i Behandlingen af

disse Aarhundreders Historie , at han (XVII, 5) gjentager

den oftere omtalte Anachronisme, hvorved en Steenkil I, alias

Erik Aarsæl , sættes for Olaf Skotkonung , og modtager

dog den af Erkebiskop Adalbert udsendte Missionær

Adalvard , med hvis Ledsagere Adam af Bremen selv

(Schol. 138) beretter at have talt (c. 1060), navnligen om

at den i 936 afdode Erkebiskop Unni's Gravsted i Borka
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ci kunde findes. Joh. Magnus soger vel at hjelpe paa

Sagen ved at sætte Adalgar istedetfor Adalbert , men

dette gjiir den ikke i mindste Maade bedre , thi Adalgar

var Erkebiskop fra 888 til 909 , og Adalvard maatte saa-

ledes c. 900 have anstillet Undersogelser om , hvor den i

936 afdode Unni laa begraven; ikke at tale om, at Erik

Aarsæl paa een Gang skal være samtidig med Adalgar

c. 900 , og være Fader eller Broder af Olaf Skotkonung,

hvilken han selv lader doe 1018. Saa overfladisk har

altsaa Joh. Magnus's Studium været , at han ikke engang

har benyttet en saa vigtig Kildeskribent som M. Adam,

men noiet sig med at modtage de fra ham laante Efter

retninger paa anden Haand , uagtet Ericus Olai's Yttring

(p. 26): Jiæc quæ dicta sunt de Stenkillo hic superius,

ad secundum Stenkillum videntur verius referenda" just

maatte opfordre ham til at anstille omhyggeligere kritiske

Undersogelser om dette Punct.

Dette var altsaa Johannes Magnus's anpriste Paa-

lidelighed og Originalitet i Behandlingen af det 9de og

10de Aarhundredes Historie. Hvad man skal domme om

ham med Hensyn til de tidligere Aarhundreder, om hvilke

han nodvendigviis maatte vide endnu mindre Besked , er

let at skjonnc. Et Træk vil endnu kunne oplyse en af

Bevæggruudene til hans Opdigtninger, og vise, hvad Værd

man overhoved kan tillægge dem. Som den 90de indre

Konge (en af de 20 mellem Yngvar og Braut-Anund)

nævner han en vis Gostagus, om hvem man ellers ingen

steds horer et Ord. Denne Gostagus er aabenbart op

digtet for at chicanere Kong Gustav Wasa , hvis prote

stantiske Iver havde nodsaget Joh. Magnus til at forlade

Fædrelandet. Gostagus skildres som en stor Tyran , en

Usurpateur , der ei var af kongeligt Blod. Han var listig

nok til at skjule sine medfodte Laster , benyttede sig af

Folkehobens Hjelp til at bestige Thronen; var pengegridsk
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og havesyg; han var ailli infelici tempori reservattis, quo

spurcissimi Mahumetis suæ vesaniæ doctrinam seducendis

hominibus obtrusit (her sigtes til Protestantismen); endelig

slutter Forfatteren med de Ord: liqui utinam nunquam

fuisset ad tantlim patriæ nostræ opprobriurn natus,

neque uilos suorum scelerum imit.atores habuisset!" Hvo

seer ikke her , af disse Hovedtræk , og den mærkelige

Svadsighed, hvormed Forfatteren dvæler ved denne Konge

og udtaler Fordommelsesdommen over ham , at alt dette

kun sigter til Gustav Wasa! Endogsaa Navnet Gostagus

er mærkeligt. Forfatteren kunde ikke ligefrem skrive

Gostavus , men valgte en Form , som kom dette meget

nær; herved vinder han og at kunne forklare den som en

Sammensætning af „Gods" og „tage" (bonorum sive

prædiorum raptor).

Kan han af politiske Grunde opdigte een Konge, saa

var der vel intet , som hindrede ham i at opdigte flere.

At hans Bog saaledes er uden mindste Vægt , og i Be-

handlingen af Sveriges Historie aldeles bor tilsidesættes

og betragtes som uskreven , er en ligefrem Folge af dens

historiske Uværd. Allerede Olaus og Laurentius Petri

indsaae dette meget godt, og den sidste har, som vi see,

brudt aldeles Staven over ham ; men det hindrede dog ikke

senere Historieskrivere fra at lægge hans Digtninger til

Grunden for deres Arbeider, og det er ved Hjelp af de af

ham skabte Karler og Erik'er, at den svenske Kongerække

opviser 14 Konger af hvert Navn. Egentlig skulde den

forste Karl være Karl Sverkerson , hvorved Karl Knutson

vilde blive Karl II, Karl den 9de Karl III, Karl Gustav

Karl IV, og saa fremdeles enhver af dem 6 Nummere

mindre end deres sædvanlige Tal.

9. Vi have saaledes gjennemgaaet de i Sverige selv

forfattede svenske Kongerækker og Kroniker ligefra den

allerældste vi kjende indtil Johannes Magnus, og det maa
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af disse Undersogelser ansees godtgjort, at alt, hvad der

kan henregnes til den ældre, eller forchristelige , Periode,

aldeles ikke er hentet fra indenlandske Kilder , men moi-

sommeligen sammensanket fra udenlandske , med Tilside

sættelse af al sund Kritik; at Sverige folgelig ei har

besiddet egne national-historiske Sagaer eller Sagn ældre

end Christendommen. Vi erfare ligeledes, at blandt de

mange forskjellige udenlandske Kilder have slet ingen

norsk-islandske Sagaer umiddelbart været benyttede , og

middelbart kun de tvende , Ynglingasagaen efter Åres

Redaction, og Olaf den Helliges Saga efter Riim-Para-

phrasen ; at altsaa den norsk-islandske Saga-Literatur over

hoved maa have været aldeles ukjendt i Sverige indtil

efter Johannes Magnus's Tid, og lige til Slutningen af det

16de Aarhundrede, da Jens Mortensens Uddrag af Snorre

udkom 1 594 og strax , som man seer , blev med storste

Iver og Omhu benyttet af Messenius og de fSlgende

Skribenter. Hvorvidt nu den ukritiske , i Blinde famlende

Maade at sammensætte Oldhistorien paa , hvilken vi af

nærværende Undersogelse have lært at kjende som den

ene brugelige i al den Tid , da vore Sagaer ikke vare

kjendte i Sverige , kan være at foretrække for den , der

bygges paa Sagaernes sikkre , i enkelte Stykker endog

næsten authentiske eller samtidige Efterretninger, derom vil

Læseren nu selv kunne domme. Det er langtfra at vi ud

give Sagaerne for at være feilfrie , men de have dog den

Fordeel at grunde sig paa indenlandske, ældgamle Tradi

tioner; og selv i deres Afvigelser fra sikkrere fremmede

Optegnelser ere de lærerige , forsaavidt de derved netop

vise at de ei ere udsprungne fra lærde Combinationer i

Studerestuen , men ere nedarvede gjennem Folkets egen

mundtlige Overleverelse fra Slægt til Slægt. Det er vist

nok saa , at enkelte Combinationer istandbragtes af de

norske Hofskalde for at smigre Harald Haarfagers Dynasti,



358 JRRNALDI3RENS BRGYXDELSE I DANMARK.

men man kan ogsaa paavise, hvilke disse Combinationer

vare, (nemlig Nedstammelsen fra Ragnar og dennes Hustru

Aslaug som Sigurd Fofnersbanes Datter) , og vi kunne

godtgjSre , hvorledes disse Combinationer ligefrem stride

imod de ovrige af saadanne Hensyn uafhængige Beretninger.

Men i Sverige havde man intet andet end Studerestue-

Combinationer at hjelpe sig med ; der existerede i Ordets

egentlige Forstand ingen svensk Oldliistorie, forend Sagaerne

begyndte at sprede sit Lys derover , og Personer og Be

givenheder med eet fremstod, om hvis Tilværelse man for

hen ikke engang havde dromt.

JERNALDERENS BEGYNDELSE I DANMARK,

OPLYST GJENNEM GRAVFUND, af J. J. A. Worsaae.

(Fortsat fra Aargangen 1847 S. 376—387, jvfr. Afbildningerne

tab. II og III).

A. Sjælland.

II. VÆHl-OSE-FUXDET (FREDERIKSBORG AMT).

J. en Hoi (eller Banke?) ved Lille Værlose Kro fandt

Eieren Christen Pedersen Krag for en Deel Aar siden

folgende Sager, som dengang indsendtes til Kunstmuseet,

men som senere ere indlemmede i Museet for Oldsager:

1) En lille Glasskaal eller et Glasbæger , som en

rund Kop, 2} T. hoi og 4 T. viid i Mundingen, af temme

lig tyndt gronligt Glas, forovrigt uden Zirater (Nr. 8300).

(tab. n fig. 1).

2) Brudstykker af Beslaget til en Træspand saa-

velsom en itubrudt Hank til samme. Spanden har om

trent været 6J T. viid; den har udvendig været beslaaet

med flere Messing- eller Metalbaand af 1£ Tommes Brede

og synes ogsaa indvendig overst oppe ved Mundingen at
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have været foret med et lignende Metalbaand. Omkring

Kanten har endelig været anbragt en Metalrand, bestaaende

af et omboiet smalt Metalbaand. Tilsvarende Metalbeslag

til Træspande ere bl. A. fundne i angelsaxiske Grave i

England. Ganske lignende ere oftere opdagede i vort

Norden. Navnlig ville nogle sees afbildede nedenfor ved

de folgende Fund. (8034).

3) En glat Fingerring af Guld, som er dannet af

to sammenloddede Lag. Den er temmelig massivl tab. II.

fig. 2 (8552).

III. FUGLEBJERG-FUNDET (SORO AMT).

I Nærheden af Byen Fuglebjerg i Oster Flakkebjerg

Herred ligger en meget stor Gruusbanke, i hvilken man i

Aaret 1844 bemærkede flere Skeletter. Ved næste

Aar at hente Gruus paa samme Sted traf man nogle Old

sager , som af Herredsfogden , Overauditeur Flindt, ind

sendtes til Museet:

1) Af en Træspand, som tydelig kunde gjenkjendes

i Gruusbanken, var man kun istand til at bevare Metal

hanken og nogle dertil horende Beslag, der imidlertid ere

ganske af samme Art, som de ovenfor beskrevne, jvfr.

Afbildn. tab. III fig. I , hvor man omtrentlig har angivet,

hvorledes Beslagene oprindelig have været anbragte

(Nr. 8622).

2) To Beendopper , af hvilke den ene er heelt

gjennemboret. Den anden (tab. III fig. 2) har ogsaa været

gjennemboret, men i det Halve af Hullet er derefter ind-

slaaet en Tap , hvorved Doppen har faaet overraskende

Lighed med de halvt gjennemborede Beendopper , som

oftere findes med Hedenolds Tætninger i Jernalderens

Grave, især i Norge, og som aabenbart have været Brikker

til et Slags Damspil. Hullerne i Bunden ere indborede,

fordi der paa Brædterne vare smaa opstaaende Tapper,
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paa hvilke man satte Brikkerne, for at disse ikke ved

tilfældige Stod skulde rystes mellem hverandre og Spillet

derved forstyrres. Paa Island har Spillebrædterne , idet-

mindste til en temmelig sildig Tid, været indrettede paa

lignende Maade med smaa opstaaende Tapper. Rimelig-

viis har der i den anden af de her omtalte Beendopper,

som nu er heelt gjennemboret, ligeledes oprindelig været

indslaaet en Tap , saaledes at ogsaa den i sin Tid er

bleven afbenyttet som en Art Dambrik.

IV. HOIRUP-FUNDET (PRÆST/O AMT).

I en naturlig Mergelbanke udenfor Anders Hansens

Gaard ved Hoirup i Stevns Herred traf man i 1845 ad

skillige Skeletter eller ubrændte Lig og ved dem endeel Old

sager. Af disse erholdt Museet ved Sognepræsten i Store-

hedinge, Provst Birch:

1) Et Bæger af Glas, 4 T. hoit og 3 T. viidt i

Mundingen. Det er af gronligt Glas og prydet med fire

Rader indslebne aflange Fordybninger. Bunden en noget

afrundet. Jvfr. tab. II fig. 4. Lignende Glasbægere træffes

ikke sjelden i Angelsaxernes Grave i England. (Nr. 8906).

Foruden dette Bæger var der endnu i samme Gruus-

banke to lignende , af hvilke det ene var af meget tykt

Glas , men begge disse bleve ituslaaede , og Museet fik

kun enkelte Stykker af dem (Nr. 11,024).

2) En heel Deel Perler af Glas , Mosaik og Leer

af samme Art , som dem , der hyppig forekomme i For

bindelse med Sager fra Jernalderen (8907).

3) En Rad Ravperler, af hvilke nogle synes at være

dreiede; nogle have ogsaa ligesom et Indsnit paa Midten.

Som en Prove ere nogle afbildede tab. II fig. 3 (8908).

Disse to Nummere laae adskilte i Mergelbanken, men

de laae hver for sig i Rader, ligesom de havde været op-

trukne paa Traadene , der nu naturligviis vare fortærede.



JERNAI.DERENS BEGYNDELSE I DANMARK- 361

4) Overdelen af en tresidet Soluhaarnaal , prydet

med en Knap eller et Hoved af Rav. tab. II fig. 5. (8909).

5) En Fingerring åf Guld, flad som et Baand og

prydet med tre smalle Striber paa Midten og to sværere

ved Kanterne, tab. II fig. 6. (8910).

Efterat disse Sager vare fundne, opdagede man senere

i Banken to Steenoxer , som dog ikke syntes at have

staaet i nogen Forbindelse med dem.

V. TOSTRUP FUNDET (HOLBEKS AMT).

Fra Pastor Teilmann til Tostrup (eller Taastrup)

og Uggelose i Merlose Herred har Museet gjentagne

Gange modtaget Meddelelser angaaende en naturlig Mergel

banke paa Merlosegaards Mark, Tostrup Sogn , i hvilken

der (i Aaret 1846) ved Skeletter af flere Liig, hvoraf

Brudstykker sendtes til Museet, fandtes to Leerkar, som

faldt sammen ved Optagelsen og derhos:

1) En Hank og Stykker af Beslaget uf Messing

til en Træspand af den velbekjendte Form. tab. III fig. 5.

Spanden vilde omtrentlig kunne have rummet tre Potter.

Den var sammensat af Staver (£ T. tykke) , og havde

Bund , som vore nuværende Trækar. Inden i den

(Nr. 9275) laae:

2) Otte afrundede og forneden flade Brikker, to af

Steen og sex af Glas, nemlig tre gronne, to sorte og en

hviid. Da ganske lignende hyppig findes i Italien , hvor

de almindelig ansees for Spillejetons , er der saameget

mindre Grund til at tvivle om , at vi ligesaavel her , som

ovenfor ved Fuglebjerg Fundet, ere trufne paa Levninger

af vore Forfædres Spil. Jvfr. tab. III fig. 3 og 6. (9276).

3) Tre Spiralfingerringe af Guld, af hvilke den ene

er afbildet tab. III fig. 4 respective med fire, tre og to

Omgange. De ere formede af Guldtraad, men til Forskjel

fra de sædvanlige Guldtraadsringe , have de paa Midten
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af den udvendige Side en ophoiet fremstaaende Kant

(9277 , 9415 og 9416). En af Ringene (9277) fandtes

endnu siddende paa Fingeren af eet af Ligene.

4) Et Glasbager af selvsamme Form som det oven

for, ved Hoirup Fundet, afbildede (tab. Il fig. 4.). Kun

er det lidt snævrere i Mundingen. Neden under den om-

boiede Kant, gaaer en lille Fordybning (9414).

TILLÆGSBEMÆRKNINGER TOi SAGA AF FLORES

OK BLANKffLUR.

Jjifterat Anmærkningerne vare trykte, ere vi blevne op

mærksomme paa , at Sagaen om Flores og Blankiflur i

Halfdan Éinarssons Histor. litt. Islandiæ anfores blandt

de Sagaer , hvorover der ere digtede „rfmur" , og skjont

vi hverken nogensinde selv have seet saadanne eller

kunne finde dem anforte i Catalogerne over de forskjellige

Samlinger af islandske Haandskrifter i Kjobenhavn og

Stockholm , saa ville vi dog een Gang for alle bemærke,

at, om end disse havdes, saa vilde dette dog være uden

al Betydning for Afgjorelsen af Sporgsmaalet , om der

nogensinde har existeret en rimet norsk Bearbeidelse af

Sagaen, da disse under alle Omstændigheder maatte være

senere forfattede i Island efter den prosaiske Saga. For

resten er det besynderligt at Nyerup (Morskabslæsning i

Danm. og Norge, p. 113) kan anfore Fant som sin Autoritet

for at Dronning Eufemia forst lod Historien udsætte paa

norske Rim, da dette dog aldeles ikke synes at kunne ud

ledes af det paagjældende Sted hos ham , hvor det blot

hedder : „Qvod si forte in linguam Norvegicam supra

memorata opuscula verti curaverit Euphemia, indeque

in Svecicam fuerint translata" ete. (Observ. sel. histor.

Svec. illustrantes, P. I. Upsal. 1785, p. 6.) , hvilket lige
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saa godt kunde være sagt om en prosaisk Oversættelse

og da ogsaa vilde have været ganske rigtigt. Men paa

denne svage Grnndvold have desuagtet flere senere bygget og

have derved gjort sig selv det umuligt paa en fyldestgjorende

Maade at forklare de i den svenske Bearbeidelse fore

kommende fremmede Udtryk, hvilket fornemmelig er Tilfældet

med Gumælius , hvis Mening vi , efter hvad vi for have

udviklet, ellers ganske kunde bifalde, naar den modificeredes

derhen, at den svenske Oversætter, foruden en norsk eller

islandsk prosaisk Bearbeidelse ogsaa fulgte det nordfranske

Digt. De derimod, som sogé at bevise at de svenske

Eufemia-Viser ere den oprindelige af denne Dronning for

anstaltede Oversættelse , komme ind paa den modsatte

Afvei, idet de, for dog at prove paa at anfore nogle Grunde,

hvorfor en norsk Dronning lod franske Digte oversætte

paa Svensk , maae tage deres Tilflugt til saadanne

Urimeligheder som den , at det svenske Sprog , som da

slet ingen Literatur havde, „ved den Tiden (c. 1300) var

renare ock mera utbildad end de båda andra nordiska

Dialekterne", og da folgelig ogsaa Islandsk, hvori dog alle

rede dengang de herligste Værker for længere Tid siden

vare skrevne; eller de maae, ligesom Hr. Stephens, der

senest har omhandlet dette Sporgsmaal, idet de st&tte sig

paa selve Digtenes, som for beviist, aldeles betydningsløse

Udsagn, paastaae, at Udtrykket „vort Sprog" ved den Tid

var mere almindeligt (i hvilke Skrifter?) om Svensk end

om „Norræna". Vi troe derfor med god Grund at kunne

gjentage det endnu her, at den for af os udviklede For-

klaringsmaade er den eneste tilfredsstillende, hvorved man

ogsaa slipper for den forgjeves Uleilighed at forsoge paa

at forskaffe disse svenske Oversættelser, som sikkerligen

ikke ere ældre end fra c. 1400, en hoiere Alder end de

virkelig have og Sproget i dem tydelig taler for.
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